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RESUMO 

 
 

Esta dissertação apresenta um pouco da vida e obra de uma das figuras acadêmicas importantes 

da sociedade santista e que foi o líder da criação da Universidade Católica de Santos, Waldemar 

Valle Martins. Um homem preocupado com a educação e crente do poder transformador desta 

na vida do ser humano. Por ter lutado pela implantação da primeira Universidade da Baixada 

Santista e por sua importância para a cidade de Santos, o objetivo deste trabalho é o de 

apresentar sua trajetória como educador e intelectual, além de preservar e manter viva sua 

memória. Esta pesquisa é qualitativa e, para analisar o perfil desse homem, foi utilizada como 

metodologia a histórico documental, sendo realizado um levantamento de seus escritos. Apesar 

de haver muitas fontes primárias, como documentos oficiais e pessoais, escritos, fotos, esses 

não eram suficientes para se analisar seus diferentes papéis na sociedade santista. Por isso, 

utilizou-se também da metodologia da história oral, através de entrevistas com pessoas que 

estudaram e trabalharam com ele, procurando obter mais informações a respeito desse 

intelectual. Foram realizadas 35 entrevistas, utilizando-se de um questionário semiestruturado, 

que confirmaram a sua importância para a educação na cidade de Santos, haja vista que ele 

empenhou-se por um ensino superior de qualidade, preparando professores para lecionarem 

através de cursos. Destaca-se também seu papel como intelectual dentro e fora da Universidade. 

O conceito de análise utilizado é o de intelectual mediador, desenvolvido por Ângela de Castro 

Gomes e Patrícia Hansen. Além desse, utiliza-se o conceito de intelectual e sua rede de 

sociabilidade, de Jean François Sirinelli. As entrevistas confirmaram que Waldemar foi um 

intelectual por seu trabalho no campo educacional e social, mediante seus escritos na mídia 

impressa e de suas aulas ministradas nas Universidades em que lecionou. Tais atuações atestam 

sua importância para a formação intelectual de seus ex-alunos e ex-paroquianos. Diante do que 

foi apresentado pode-se concluir que Waldemar Valle Martins foi um relevante intelectual 

mediador, visto que sua atuação através de sua rede de sociabilidade e influência junto ao 

Conselho Federal de Educação, contribuiu efusivamente para a implantação da Universidade 

Católica de Santos, um marco educacional importante para a cidade de Santos e região.  

 

Palavras chave: Waldemar Valle Martins, Intelectual mediador, Educador e Universidade 

Católica de Santos. 
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intellectual and educational mediator. Catholic University of Santos. Santos, 2018. 
 

ABSTRACT 
 

This dissertation presents a bit of the life and work of one of the important academic figures of 

the Santos society and who was the creation leader of the Catholic University of Santos, 

Waldemar Valle Martins. A man concerned with education and a believer of this transforming 

power in the life of the human being. For having fought for the implantation of the first 

University of Baixada Santista and for your importance for the city of Santos, the objective of 

this work is to present your trajectory as educator and intellectual, besides preserving and 

keeping alive your memory. This research is qualitative and, to analyze the profile of this man, 

was used as methodology the historical documentary, being carried out a survey of his writings. 

Although there were many primary sources, such as official and personal documents, writings, 

photos, these were not enough to analyze their different roles in the society of Santos. For this 

reason, it also used oral history methodology, through interviews with people who studied and 

worked with him, seeking more information about this intellectual. Thirty-five interviews were 

carried out using a semi-structured questionnaire, which confirmed its importance for education 

in the city of Santos, considering that it was committed to quality higher education, preparing 

teachers to teach through courses. His role as an intellectual inside and outside the University 

is also highlighted. The concept of analysis used is that of a mediator, developed by Ângela de 

Castro Gomes and Patricia Hansen. In addition to this, the concept of intellectual and his 

network of sociability, by Jean François Sirinelli, is used. The interviews confirmed that 

Waldemar was an intellectual for his work in the educational and social field, through his 

writings in the print media and his classes taught at the universities where he taught. These 

performances attest to its importance for the intellectual formation of your alumni and former 

parishioners. In view of what was presented, it can be concluded that Waldemar Valle Martins 

was a relevant mediating intellectual, since his work through his network of sociability and 

influence with the Federal Council of Education contributed effusively to the implementation 

of the Catholic University of Santos, a an important educational landmark for the city of Santos 

and the region. 

 

Key words: Waldemar Valle Martins, Intellectual mediator, Educator and Catholic University 

of Santos. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

Há pessoas que marcam a vida de outras ao conviverem com elas. Com suas ideias, 

maneiras de agir, sonhos, acabam por transformar a vida daqueles com quem tem proximidade.  

O autor deste trabalho nunca teve relação alguma com Waldemar Valle Martins. O que 

os aproxima são três fatores: o sacerdócio, o gosto pelo estudo e a paixão pela educação. O 

primeiro contato com o nome Waldemar Valle Martins, se deu quando o autor ainda era um 

estudante de Filosofia do Instituto São Boaventura de Filosofia, em Santo Amaro, São Paulo. 

Em uma tarde do dia 10 de maio de 2004, na hora do café, estando à mesa, ouviu uma conversa 

entre seus superiores, de que o “grande professor” de Filosofia da FAI (Faculdades Associadas 

do Ipiranga), Waldemar Valle Martins, que era de Santos e lhes havia dado aula, tinha falecido. 

Por ser de Santos também, foi algo marcante ver que, alguém da mesma cidade, era tão 

admirado e querido pelos seus ex-alunos. Depois de se formar em Filosofia, transferiu-se da 

Diocese de Santo Amaro para a Diocese de Santos e foi estudar teologia no Instituto Teológico 

de Estudos Superiores (ITESP) em São Paulo. Terminada a etapa dos estudos teológicos, foi 

ordenado sacerdote em 2009. No ano seguinte, ingressou no curso de Psicologia da 

Universidade Católica de Santos e em um determinado dia, deu-se conta de que nesta 

Universidade havia (e ainda há) dois bustos: um de Dom Idílio José Soares, bispo de Santos, 

logo na entrada. E um outro ao lado de um jardim, na passagem para o centro de pesquisas, 

então caminho para os estudantes de psicologia. E ao observar de quem era o busto teve a 

surpresa de ver que pertencia a Waldemar Valle Martins, que foi o primeiro reitor da 

Universidade (1986-1990) e que trabalhou incansavelmente para que a mesma fosse criada. 

Percebendo que, na própria Universidade em que ele lecionou e lutou tanto por sua criação, 

poucos sabiam quem ele era, resolveu que um dia, caso fosse cursar uma pós-graduação, iria 

pesquisar sobre a trajetória de vida desse homem tão importante para a Unisantos.  

Diante do que foi apresentado, a justificativa para a escolha do tema se dá pela sua 

relevância social, por estudar e apresentar uma das figuras intelectuais importantes da cidade 

de Santos, que na sua atuação sacerdotal dentro da sociedade transmitia conhecimento religioso 

e educacional. Este estudo também se fez necessário, porque não há publicações referentes a 
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este aspecto da vida deste intelectual, a não ser um livro biográfico Waldemar Valle Martins – 

homem de virtude e saber do Prof. Me. Paulo Fernando Campbell Franco (2001).  

Muitos dos alunos da Universidade atualmente não sabem quem foi este homem, além de 

alguns professores que lá lecionam. O objetivo geral deste trabalho é apresentar sua trajetória 

como educador e intelectual em Santos, além de preservar e manter viva a memória de 

Waldemar “com dáblio” e Valle com “dois eles”, como ele mesmo gostava de se apresentar.  

Como objetivos específicos busca-se: investigar sua ação apostólica na Paróquia do 

Senhor dos Passos onde atuou quase 10 anos no púlpito e na sua ação formadora com 

paroquianos; verificar sua atividade como educador junto à juventude e na administração da 

Universidade e identificar a importância de sua atuação educacional na sociedade santista.  

A hipótese deste trabalho é que Waldemar Valle Martins contribuiu para a formação 

humana e intelectual de seus ex-alunos, ex-paroquianos e pessoas que trabalharam com ele, 

além de que teve papel fundamental para a criação da Universidade Católica de Santos.  

Falecido em 2004, autor de alguns livros na área da Filosofia, da Educação e da Poesia, 

Waldemar Valle Martins contribuiu para a expansão do ensino universitário na Região da 

Baixada Santista. Entretanto, como dedicou-se inteiramente à Universidade não conseguiu 

escrever muitos livros, mas deixou alguns escritos em revistas universitárias como a Lumen (da 

qual foi o idealizador), pertencente a Unifai (Centro Universitário Assunção), da qual fez parte 

do Conselho Editorial, e da Leopoldianum da Universidade Católica de Santos (Unisantos), em 

que foi co-fundador e membro do Conselho Editorial. Escreveu também em jornais da cidade 

de Santos, como o A Tribuna e o antigo Cidade de Santos.  

Para a construção deste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a fim de se 

identificar trabalhos realizados que pudessem contribuir com a pesquisa. Foram realizadas 

consultas sobre Waldemar Valle Martins e a temática nas plataformas Scielo, Educa, Google 

Acadêmico, bem como no portal de periódicos da Capes e não foram encontrados trabalhos 

científicos que tratassem do assunto. Este tipo de pesquisa é importante para identificar se 

existem trabalhos realizados sobre o tema, a fim de que possam contribuir para o campo da 

educação sobre a proposta apresentada.  

Oliveira (2007, p. 69), a respeito da pesquisa bibliográfica diz que “[...] é uma modalidade 

de estudo e análise de documentos de domínio científico tais como livros, enciclopédias, 

ensaios críticos, dicionários e artigos científicos”. Sua maior vantagem está no fato de que se 

baseia em um estudo direto das fontes consideradas científicas, sendo muito utilizada em 

estudos históricos, tendo como principal intuito conduzir o pesquisador ao contato direto com 
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obras, artigos e demais documentos que de alguma forma tratem do tema em estudo. “O mais 

importante para quem faz opção por uma pesquisa bibliográfica é ter certeza de que as fontes a 

serem pesquisadas já são reconhecidamente do domínio público” (OLIVEIRA, 2007, p. 69). 

Apesar de não se ter encontrado trabalhos científicos nas plataformas citadas, alguns 

foram encontrados sobre a temática na biblioteca da Unisantos e também na Universidade 

Estadual de Maringá. Estes colaboraram bastante, revelando dados e proporcionando a coleta 

de informações importantes com relação ao período estudado, bem como sobre o assunto 

abordado.  

O primeiro trabalho a se destacar foi o de Paulo Fernando Campbell Franco (2001), 

Waldemar Valle Martins – homem de virtude e saber, que originalmente foi um trabalho de 

conclusão de curso em história, orientado pela Prof.ª Dr.ª Yza Fava de Oliveira e que 

posteriormente tornou-se um livro publicado pela Edições Loyola. Nesta obra é apresentada um 

pouco da trajetória de Waldemar Valle Martins, começando pela sua família, sua infância e vida 

acadêmica, sua decisão de ingressar na vida religiosa e sua formação. Seus primeiros anos como 

ministro ordenado e sua atuação em Santos são destacados. Além disso, é apresentada sua 

preocupação com a educação e sua luta para a criação da Universidade Católica de Santos. A 

obra contou com depoimentos de pessoas que o conheceram e que foram entrevistadas pelo 

autor, além de apresentar farto material documental, como cartas e fotos.  

Henrique Seiji Ivamoto (2004), em seu trabalho de dissertação de mestrado O ideário 

católico na história da Sociedade Visconde de São Leopoldo, contribuiu revelando o ideal 

por trás da fundação da mantenedora da Universidade Católica de Santos e a intenção de Dom 

Idílio José Soares de se criar Faculdades Católicas em Santos para que os jovens estudantes não 

precisassem se locomover para São Paulo a fim de cursarem um curso superior. Fazendo uma 

análise do conteúdo programático dos cursos da Unisantos e um resgate histórico de sua criação, 

Ivamoto fez um paralelo com os documentos da Igreja referentes a sua visão educacional e sua 

missão educadora da humanidade. A Igreja deve preparar, através da Universidade, os cristãos 

para atuarem na sociedade tendo como base os princípios cristãos, visando a construção de uma 

sociedade mais justa e fraterna.  

Gines Salas Neto (2016), em seu trabalho de conclusão de curso em história intitulado 

Fardas e batinas: Igreja, golpe e repressão em Santos (1961-1971), apresenta a relação da 

Igreja particular de Santos com a ditadura miliar, cheia de conflitos e embates. A pesquisa 

revelou um clero dividido, com alguns padres que se aliaram aos militares tendo em vista o 

combate ao comunismo e que não aceitaram a vinda de Dom David Picão para Santos. Na época 
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ele era bispo de São João da Boa Vista (interior de São Paulo) e lutou por melhores condições 

de vida para os colonos das fazendas da região. Diante de tal postura, foi visto pelos fazendeiros 

como comunista. Por causa disso, provavelmente, acabou sendo transferido para Santos. Dom 

David tinha boas relações com Dom Hélder Câmara, bispo que lutou pelos direitos humanos 

no Brasil e que não era bem visto pela ditadura. Nesta época, Padre Waldemar Valle Martins já 

fazia parte do clero e em sua ficha junto ao DEOPS está escrito que era um sacerdote intelectual, 

que fazia oposição a Dom David. Mas, segundo Salas Neto, ele não fazia parte do grupo de 

padres que eram informantes dos militares, passando informações privilegiadas para o serviço 

de inteligência do exército, que buscava monitorar as ações do “bispo vermelho”. O auge do 

conflito se deu na noite de 13 de dezembro de 1968, com o Ato Institucional nº 5, em que um 

destacamento foi enviado a residência episcopal com a ordem de trazer preso Dom David para 

o quartel do 2º Batalhão de Caçadores localizado na cidade de São Vicente, São Paulo (cidade 

vizinha a Santos). Ele só não foi preso, porque o tenente responsável pela operação, 

contrariando ordens superiores, permitiu que o bispo desse um telefonema, fato este que 

impediu a sua prisão. As ressalvas dos militares com relação ao bispo de Santos, segundo 

afirmações de Salas Neto, foram o que impediram a criação da Unisantos, pois segundo ele, o 

então ministro da Educação do Governo Médici, Jarbas Passarinho, teria informado a um padre 

de Santos, aliado dos militares, que o Governo não queria que Dom David fosse Chanceler de 

uma Universidade. Isso explicaria o porquê das dificuldades que Waldemar Valle Martins 

enfrentou para a autorização da instalação da primeira Universidade da Baixada Santista.  

Oriomar Skalinski Junior (2014), em seu trabalho Alceu Amoroso Lima e a renovação 

da pedagogia Católica no Brasil (1928-1945): uma proposta de espírito católico e corpo 

secular, apresentou um dos grandes intelectuais católicos do Brasil e a influência deste na 

educação e na sociedade, através de sua renovação pedagógica católica no Brasil, entre os anos 

de 1928 e 1945. O autor trabalhou as ações impetradas por Alceu na sociedade civil, quando 

esteve à frente de entidades católicas como a revista “A Ordem” e o “Centro Dom Vital” de 

formação intelectual, bem como à frente da Ação Católica Brasileira, buscando defender os 

interesses da Igreja no Brasil junto ao Ministério da Educação e Saúde Pública. Amoroso Lima 

contribuiu de maneira efetiva no âmbito educacional, travando embates pela hegemonia no 

campo educacional com os partidários do escolanovismo, intelectuais liberais reformadores da 

educação. Por trabalhar um intelectual católico, Skalinski Junior com sua tese, contribuiu 

bastante para o direcionamento deste trabalho, haja vista que esse busca trabalhar também um 

intelectual católico ligado à educação.  
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Natália Cristina de Oliveira (2018), com seu trabalho Trajetória intelectual do Jesuíta 

Leonel Franca: educação e catolicismo (1923-1948), contribuiu ao apresentar a trajetória de 

outro intelectual católico que, ao lado de Alceu Amoroso Lima, também lutou pelos interesses 

da Igreja Católica na área da educação no Brasil nos anos de 1920 a 1940. Apresentando o 

Padre Leonel Franca, a autora fez um estudo sobre a vida e obra deste intelectual que atuou, 

através de sua rede de sociabilidade, na sociedade de seu tempo, tanto na esfera eclesial como 

governamental. Era um homem respeitado no campo educacional, inclusive por seus 

adversários ideológicos. Leonel Franca é apresentado como um homem que exercia grande 

influência junto a autoridade religiosa e ao governo brasileiro de sua época, participando por 

17 anos do Conselho Nacional de Educação, bem como de entidades civis. Ao lado de Dom 

Sebastião Leme, trabalhou para a implementação da primeira Universidade Católica do Brasil, 

que se deu com a criação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1941.  

Neste sentido também, o trabalho de Edson Rossetti Alves (2017), Yza Fava de Oliveira: 

uma intelectual mediadora à frente do Departamento de História da Universidade 

Católica de Santos (1978-1994), colaborou bastante para esta pesquisa. Apresentando uma das 

intelectuais santistas, que atuou efetivamente na história da cidade de Santos e junto a 

Universidade, D. Yza, como era conhecida, mulher de cultura e memória notável, ajudou na 

formulação e instalação dos cursos de extensão da Unisantos e da consolidação do curso de 

história desta mesma Universidade. Amiga da família Valle Martins, D. Yza conhecia bem 

Waldemar e o auxiliou durante o período da criação da Unisantos e depois quando ele foi reitor.  

Partindo-se para compreender o educador e o intelectual Waldemar Valle Martins, o 

conceito de análise utilizado foi o de intelectual mediador, desenvolvido por Ângela Maria de 

Castro Gomes e Patrícia Santos Hansen (2016), contido no texto Intelectuais, mediação 

cultural e projetos políticos: uma introdução para a delimitação do objeto de estudo. Nele, 

o intelectual é visto como produtor de conhecimento e de comunicação intervindo na esfera 

político-social, na universidade, algo que Padre Waldemar fez ao longo de sua vida. Ambas 

afirmam que existem práticas de mediação cultural que foram desenvolvidas de maneira 

específica por sujeitos históricos identificados como intelectuais. E estes intelectuais atuaram 

como mediadores culturais, o que as levará a denominá-los como intelectuais mediadores 

(GOMES; HANSEN, 2016, p. 9). Mas como se poderia defini-los de forma mais efusiva? As 

autoras, respondendo a tal questionamento, afirmam que eles são 
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[...] homens da produção de conhecimentos e comunicação de ideias, direta 
ou indiretamente vinculados à intervenção político-social. Sendo assim, tais 
sujeitos podem e devem ser tratados como atores estratégicos nas áreas da 
cultura e da política que se entrelaçam, não sem tensões, mas com distinções, 
ainda que historicamente ocupem posição de reconhecimento variável na vida 
social (GOMES; HANSEN, 2016, p. 10). 

 

Tornam-se atores estratégicos pelo fato de propagarem a cultura, buscando levar à 

sociedade a compreensão da importância da educação na transformação do ser humano, dando-

lhes a capacidade de atuar politicamente e transformarem o meio em que vivem.  

Para Gomes e Hansen (2016, p. 9), os intelectuais podem ser vistos como mediadores 

culturais, identificados como leitores, contadores de histórias, guias de instituições, educadores 

encarregados da socialização de crianças, jovens e adultos. E, desta forma, tornam-se 

construtores de identidades culturais, seja de indivíduos ou de comunidades. Como se verá, 

Padre Waldemar durante sua atuação na Paróquia dos Passos ou no campo educacional, 

contribuiu para que tal realidade se tornasse presente na vida daqueles que tiveram contato com 

ele.  

Além disso, o intelectual pode ser visto como alguém que atua como mediador cultural 

na produção de novos significados ao se apropriar de textos, ideias e saberes, bem como 

conhecimento. Como professor, Padre Waldemar fez isso ao longo de sua vida acadêmica, 

propiciando a seus alunos a compreensão de conceitos filosóficos através de suas aulas, 

tornando-se um bem cultural singular (GOMES; HANSEN, 2016, pp. 18-19). 

Utilizou-se também, a nível de uma complementação, como referencial teórico, alguns 

conceitos ligados a sociologia de Pierre Bourdieu (1983, 2001a, 2001b, 2003, 2004a, 2004b, 

2006, 2007 e 2008), principalmente habitus, campo e capital simbólico.  

O tema por tratar de um intelectual, de sua trajetória e atuação no campo da educação em 

Santos, acaba fazendo com que esta pesquisa se aproxime de uma biografia. François Dosse, 

historiador francês que trabalha bastante com biografias, entre elas de Paul Ricouer e Michel 

de Certeau, afirmou em uma entrevista concedida a Marieta de Moraes Ferreira, como uma 

deve ser realizada. 

 

Quanto à biografia de Paul Ricœur, eu tinha simpatia e empatia por sua obra, 
mas ainda não o tinha encontrado. Nunca encontrei Certeau nem Deleuze. Em 
compensação, o dispositivo foi diferente para Pierre Nora, pois foi necessário 
entrar em acordo com ele sobre a forma de gerir certa distância. Ele pôde me 
dar detalhes cruciais que me teriam feito falta se não tivesse podido vê-lo. É 
preciso cultivar essa relação, mas não se deve fazer dela um uso exagerado 
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para não cair no louvor, no discurso apologético, na distorção. Há um risco, 
mas o objetivo não é fazer a biografia de um santo. Para não cair nesse 
impasse, um bom recurso é fracionar a investigação oral. Isso dá ao 
pesquisador pontos de vista diferentes. É nesse cruzar de críticas, nessa 
miríade de pontos de vista que se evita um ponto de vista unívoco, como nas 
biografias heroicas. Defini três tipos de biografias: as heroicas, as modais e as 
hermenêuticas contemporâneas, o que subentende pluralismo, abertura a 
novos olhares, incompletude e postura de modéstia (FERREIRA, 2012, p. 
348). 
 

Como afirmado por Dosse (2013), o autor de uma biografia deve cultivar uma relação 

com a pessoa que está sendo retratada, sem se deixar levar pela admiração ou empatia que possa 

vir a ter com ela. Como foi dito anteriormente, o autor deste trabalho nunca conheceu 

pessoalmente Waldemar Valle Martins, nem jamais tinha entrado em contato com sua obra. 

Faz-se necessária esta afirmação, para se deixar claro que o objetivo desta pesquisa não é fazer 

uma obra de louvor ou apologia a alguém. 

Este trabalho, por retratar a trajetória de vida e buscar preservar a memória de Waldemar 

Valle Martins, constitui-se como histórico. Assim, torna-se importante comentar um pouco 

sobre historiografia, definida por Fernando A. Novais e Rogério Forastieri da Silva, na 

introdução do livro Nova História em perspectiva (2011), como “história da história”.  

Quando se fala de história, deve-se levar em consideração que atualmente alguns 

historiadores a dividem em dois momentos distintos. No primeiro, a história é vista como uma 

narrativa de acontecimentos, sendo anterior às ciências sociais (NOVAIS; SILVA, 2011, p. 9). 

Ou seja, “a história como discurso é muito antiga, e passa por transformações [...], nos vários 

momentos dessa trajetória”. Tais mudanças ocorrem quando a história entra em contato com as 

ciências sociais, o que ocorre por volta do século XIX, promovendo um diálogo entre a história 

preexistente e as ciências sociais que emergiram naquele momento. É deste diálogo que surge 

o segundo momento: a história passa a ser vista como disciplina e os historiadores como 

cientistas (NOVAIS; SILVA, 2011, p. 12). 

Deste modo, a história que era vista anteriormente como um gênero literário, muitas vezes 

sendo observada nas histórias da literatura (geral, nacional, etc), passa a ser considerada uma 

ciência, baseada em conceitos historicizados absorvidos das ciências sociais, fazendo com que 

o gênero história desaparecesse “do elenco da literatura”.  

 

Cabe observar, neste passo, que importa especificar a diferença de abordagem, 
existente nas duas situações, ou seja, entre a nossa disciplina como um “gênero 
literário”, ou como uma “ciência”. Enquanto gênero literário há uma 
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preocupação com a biografia e os feitos do autor e se procura explicitar em 
que medida a sua vida pode ter influenciado a composição de sua obra. Ainda 
é notável a avaliação não só no plano da acuidade em relação aos relatos como 
também na “forma de escrever”, no “estilo” do autor. Já quando a “história” 
deixa de ser um “gênero literário” e passa ao estatuto de “ciência”, pouca 
atenção se dá aos possíveis nexos entre a biografia do autor e sua obra, e muito 
menos em relação ao estilo de exposição; vai-se direto à obra avaliada de então 
sob outros critérios (NOVAIS; SILVA, 2011, p. 13). 

 

Passa-se a denominar a história do primeiro momento como “tradicional” e a do segundo 

como “moderna”. A historiografia moderna se difere da tradicional por causa do diálogo com 

as ciências sociais e pela busca da cientificidade. Entretanto, apesar de parecer que houve uma 

ruptura, isso não é verdade. “[...] É preciso ficar claro: a historiografia moderna tem 

componentes que lhe são específicos, e mantém os antigos, tradicionais, inexoravelmente 

fundidos” (NOVAIS; SILVA, 2011, p. 15). 

Isso devido ao fato de que há algo na história que faz parte de sua essência: a necessidade 

de criação da memória social, algo proveniente da relação história-memória e que é inerente ao 

ser humano. Por isso, “o discurso do historiador responde, desde sempre, à necessidade da 

narrativa do acontecimento para a constituição da memória social e configuração de nossa 

própria identidade, e isto independe da veracidade da narrativa [...]” (NOVAIS; SILVA, 2011, 

pp. 18-19). Esse acontecer no tempo, ao ser narrado, abrange todo o acontecer humano durante 

todo o tempo, tornando-se objeto da história.  

 

[...] a historiografia moderna tem em comum com a tradicional o traço 
permanente de origem, ao mesmo tempo em que agrega componentes 
diferenciais que a distinguem: no primeiro caso, a narrativa do acontecimento; 
no segundo, o diálogo com as ciências sociais. Mas, o que, a nosso ver, 
importa afirmar é que ambas as dimensões são decisivas e indispensáveis para 
moldarmos o seu perfil. Em outras palavras: o que a historiografia moderna 
tem de comum, invariante, com a tradicional, é tão importante quanto as novas 
dimensões que a individualizam (NOVAIS; SILVA, 2011, p. 21).  

 

Entretanto, segundo Novais e Silva (2011, p. 23), os historiadores não abandonaram a 

reconstituição da narrativa do acontecimento. O que fizeram foi uma mudança com relação ao 

modo de fazê-la. Pois os historiadores tradicionais, vistos por alguns como cronistas ou 

memorialistas, acreditavam na acessibilidade do acontecimento diretamente pelos registros. Os 

historiadores modernistas, também denominados cientistas, por dialogarem com as ciências 

sociais, compreendem que, entre os registros e a reconstituição, são mediados conceitos os quais 

explicam e dão sentido aos eventos. “Em outras palavras, para serem reconstituídos, os 
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acontecimentos têm de ser explicados. Note-se que esta mudança, [...] não anula os objetivos, 

finais e primevos, do discurso do historiador” (NOVAIS; SILVA, 2011, p. 23). 

Tanto a historiografia tradicional como a moderna buscam o mesmo objetivo que é a 

reconstituição do acontecimento, o reviver de pedaço da vida em um determinado momento, 

com uma gestação da memória através desta reconstituição. Entretanto, a metodologia 

empregada pelos historiadores tradicionais e modernos é diferente: enquanto uma busca 

explicar para construir, a outra, ligada as ciências sociais, busca reconstituir para explicar. 

Portanto, “[...] para o historiador a explicação é o meio, a reconstituição é o fim; para o cientista 

social, ao contrário, a reconstituição é o meio, a explicação é o fim” (NOVAIS; SILVA, 2011, 

p. 26). 

 

[...] os historiadores usam os conceitos, historicizando-os; e, [...] o seu 
objetivo fundamental é sempre a reconstituição, isto é, o historiador explica 
para reconstituir, enquanto o cientista reconstitui para explicar. Como já 
dissemos (temos que insistir), para o historiador, a conceituação é o meio e a 
reconstituição o fim; para o cientista, a conceituação (a explicação) é o fim, a 
reconstituição é o meio. E os fatos – isto é, o objeto da análise – nunca 
pertencem exclusivamente a uma única esfera da existência, mas envolvem 
sempre todas as esferas (NOVAIS; SILVA, 2011, p. 28). 

 

O discurso do historiador, apesar dos novos meios de atuação, não abandona os traços 

fundamentais originais de reviver os acontecimentos para a constituição da memória social, 

visto que o que mudou foi a forma de proceder desta reconstituição: “não mais diretamente por 

intermédio dos registros, mas atravessando os dados pelos conceitos elaborados pelas ciências 

sociais”. Para compreender melhor, “para reconstituir os eventos é preciso explicá-los – o que 

tornaria ‘científica’ a reconstrução. Mas a revivescência do acontecimento continua sendo o 

objetivo final, pois somente dessa maneira se promove a constituição da memória” (NOVAIS; 

SILVA, 2011, p. 34). E por fim, o objetivo último do historiador deve ser sempre a 

reconstituição, o acontecer humano que se dá em qualquer lugar, em todo tempo e em qualquer 

esfera da existência humana, seja ela econômica, social, política ou cultural, envolvendo-as 

todas ao mesmo tempo.  

Diante do que foi exposto, faz se necessário uma reconstituição da trajetória, da vida e 

obra de Waldemar Valle Martins, como um grande quebra-cabeças que possa explicar quem foi 

este homem no contexto em que habitou, interpretando os fatos e dialogando com os conceitos 

selecionados das ciências sociais. Não fazendo uso somente de documentos disponíveis, que 

comprovem sua existência, mas através de narrativas do acontecimento que revelem este 
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homem através de sujeitos históricos que com ele conviveram, permitindo uma constituição da 

memória social.  

Falando ainda sobre acontecimento e sua importância para a reconstituição de uma 

narrativa e, consequentemente, da memória, François Dosse trabalha em sua obra 

Renascimento do acontecimento – um desafio para o historiador: entre a Esfinge e a Fênix 

(2013), o acontecimento como algo que parte do geral para o singular e que as ciências humanas 

o consideraram como um elemento perturbador e incontrolável. Percebe-se que a vida de 

Waldemar Valle Martins foi marcada por eventos políticos, econômicos e sociais que se deram 

e que impactaram em sua trajetória. Analisando o contexto histórico em que viveu e os 

acontecimentos que se deram no Brasil neste período estudado (1926-2004), compreende-se o 

quanto estes influenciaram suas ações e pensamentos. O Brasil neste período vivenciou 

momentos distintos e importantes em sua história, como a busca da Igreja pelo resgate de sua 

influência na área escolar, lutando contra a ideologia marxista e o monopólio estatal sobre a 

educação, evidenciada na disputa entre intelectuais católicos e escolanovistas; um período 

ditatorial militar, que em um primeiro momento foi apoiado pela Igreja, que temia a influência 

do comunismo e depois pôs-se contra o mesmo regime, após identificar os excessos e passou a 

ajudar muitos cidadãos perseguidos pela ditadura. E, por fim, um processo democrático que 

trouxe consigo uma visão mercantilista da educação. Tais etapas provavelmente inspiraram 

muito a visão de Waldemar Valle Martins sobre educação e seu papel social, fazendo com que 

ele, em sua trajetória, transformasse a vida de pessoas que cruzaram seu caminho, visto que o 

ser humano, sendo um ser social, é influenciado e marcado pela sociedade em que está inserido 

e pelos eventos que se dão ao longo de sua vida. 

A pesquisa é de abordagem qualitativa, sendo uma das caracterizações de Oliveira (2007, 

p. 59), “[...] uma tentativa de se explicar em profundidade o significado e as características do 

resultado das informações obtidas através de entrevistas ou questões abertas, sem mensuração 

quantitativa de características ou comportamento”. A autora ainda prossegue:  

 

A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como sendo um estudo 
detalhado de um determinado fato, objeto, grupo de pessoas ou ator social e 
fenômenos da realidade. Esse procedimento visa buscar informações 
fidedignas para se explicar em profundidade o significado e as características 
de cada contexto em que encontra o objeto de pesquisa. Os dados podem ser 
obtidos através de uma pesquisa bibliográfica, entrevistas, questionários, 
planilhas e todo instrumento (técnica) que se faz necessário para obtenção de 
informações (OLIVEIRA, 2007, p. 60). 
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Stake (2011, p. 25), define a pesquisa qualitativa como aquela que se baseia na 

percepção e na compreensão humana. Afirma ainda que a mesma é interpretativa, experimental, 

situacional e personalística. E apesar de ser um defensor da pesquisa qualitativa, afirma que ela 

é subjetiva e pessoal. Entretanto, alega que diversos pesquisadores não encaram a subjetividade 

como uma falha, algo que deva ser eliminado, “mas como um elemento essencial para se 

compreender a atividade humana” (STAKE, 2011, p. 39). Diz ainda que a epistemologia dos 

pesquisadores qualitativos é existencial (não determinista) e construtivista (p. 42).  

A metodologia utilizada nesta dissertação é a histórico documental, partindo-se de 

fontes primárias, do levantamento de seus escritos. A respeito da pesquisa documental Oliveira 

(2007, p. 69), aponta “[...] caracteriza-se pela busca de informações em documentos que não 

receberam nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens de jornais, revistas, 

cartas, filmes, gravações, fotografias, entre outras matérias de divulgação”. Segundo Gonçalves 

(2003 apud OLIVEIRA, 2007, p. 69),  

 

A pesquisa documental é muito próxima da pesquisa bibliográfica. O 
elemento diferenciador está na natureza das fontes: a pesquisa bibliográfica 
remete para as contribuições de diferentes autores sobre o assunto, atentando 
para as fontes secundárias, enquanto a pesquisa documental recorre a 
materiais que ainda não receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes 
primárias.  

 

Apesar de haver muitas fontes primárias, como documentos oficiais e pessoais, 

divididos entre rascunhos de textos de suas aulas, seus artigos e livros publicados, bem como 

fotos que se encontram em poder do LIAME (Laboratório de Informação Arquivo e Memória 

da Escola), não eram suficientes para revelar a figura do homem por trás do escritor, poeta e 

professor. Por isso, buscou-se como alternativa utilizar-se da história oral e também de sua 

metodologia, procurando entrevistar pessoas que com ele conviveram no trabalho e nas salas 

de aula. Tais entrevistas, depois de realizadas, proporcionaram a construção de um corpo 

documental sobre a vida e a trajetória de Waldemar Valle Martins e que pôde ser utilizado nesta 

pesquisa. Entretanto, como anunciado anteriormente, outras fontes documentais e 

bibliográficas foram utilizadas, complementando os dados trazidos pelas entrevistas. 

Partindo para a questão da preservação da memória, Thompson (1992, p. 17) afirma “é 

preciso preservar a memória física e espacial, como também descobrir e valorizar a memória 

do homem. A memória de um pode ser a memória de muitos, possibilitando a evidência dos 

fatos coletivos”.  
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Para subsidiar a análise sobre a memória, foram utilizadas as reflexões dos seguintes 

autores: 

Burke (1992, p. 1) apresenta a ideia de que as ações são textos, e que a memória tem uma 

relação com a História escrita, “[...] a Memória reflete aquilo que realmente aconteceu e a 

História reflete a Memória”. Afirma ainda a importância da Memória como fonte histórica, bem 

como da história oral, e alertando aos historiadores de que esses deveriam interessar-se pela 

Memória enquanto um fenômeno histórico, chamado por ele de história social da recordação. 

E ao mesmo tempo nunca se esquecer que tanto a Memória social como a individual são 

seletivas.  

Por sua vez, Portelli (1996) trata mais da temática da subjetividade na História oral e de 

toda a problemática que a subjetividade traz. Entretanto, afirma seu papel importante para a 

construção de relatos históricos que possibilitam a construção da Memória e, 

consequentemente, da História.  

 

De fato, os textos tantos os relatos orais como os diálogos de uma entrevista – 
são expressões altamente subjetivas e pessoais, como manifestações de 
estruturas do discurso socialmente definidas e aceitas (motivo, fórmula, 
gênero, estilo). Por isso é possível, através dos textos, trabalhar com a fusão 
do individual e do social, com expressões subjetivas e práxis objetivas 
articuladas de maneira diferente e que possuem mobilidade em toda narração 
ou entrevista, ainda que, dependendo das gramáticas, possam ser reconstruídas 
apenas parcialmente. Neste sentido, a construção do comumente se chama 
“cânon” literário constitui uma probabilidade de se instituir inclusive um 
conceito de representatividade qualitativa, mais do que quantitativa ou 
estatística, o que é precisamente o problema que estudamos, quando nos 
pedem que definamos a representatividade de nossas fontes (PORTELLI, 
1996, p. 4). 

 

Tal percepção o leva à compreensão de que fatos importantes são aqueles que realmente 

se desenvolvem na consciência da pessoa, levando-a a um processo de visão, interpretação e 

mudança.  

A narração, com suas interrupções, digressões, repetições, e correções são procedimentos 

“constitutivos da oralidade graças aos quais o discurso oral se apresenta mais como um processo 

do que como um texto acabado. Estes procedimentos da oralidade põem em evidência o 

trabalho da palavra, da memória, da consciência” (PORTELLI, 1996, pp. 6-7).  

Por fim, afirma que a chave para a compreensão das fontes orais e das memórias é a 

possibilidade, visto que ambas abrem capacidades expressivas de reconstrução de uma 

experiência subjetiva do que ocorreu.  
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A história oral e as memórias, pois, não nos oferecem um esquema de 
experiências comuns, mas sim um campo de possibilidades compartilhadas, 
reais ou imaginárias. A dificuldade para organizar estas possibilidades em 
esquemas compreensíveis e rigorosos indica que, a todo momento, na mente 
das pessoas se apresentam diferentes destinos possíveis. Qualquer sujeito 
percebe estas possibilidades à sua maneira, e se orienta de modo diferente em 
relação a elas. Mas esta miríade de diferenças individuais nada mais faz do 
que lembrar-nos que a sociedade não é uma rede geometricamente uniforme 
como nos é representada nas necessárias abstrações das ciências sociais, 
parecendo-se mais com um mosaico, um patchwork, em que cada fragmento 
(cada pessoa) é diferente dos outros, mesmo tendo muitas coisas em comum 
com eles, buscando tanto a própria semelhança como a própria diferença. É 
uma representação do real mais difícil de gerir, porém parece-me ainda muito 
mais coerente, não só com o reconhecimento da subjetividade, mas também 
com a realidade objetiva dos fatos (PORTELLI, 1996, pp. 8-9). 

 

Gagnebin (1998, p. 217) também traz sua importante contribuição ao citar o pensamento 

de Paul Ricoeur “[...] a história é sempre, ao mesmo tempo narrativa (as histórias inumeráveis 

que a compõem) e processo real, sequência das ações humanas em particular [...], que a história 

como disciplina remete sempre às dimensões humana da ação e da linguagem e, 

particularmente, da narração”.  

Trabalhando sobre a questão da Memória, invoca a questão importante de que esta vive 

uma tensão entre a sua presença e ausência, bem como de sua presença de um passado 

desaparecido, que faz sua incursão em um presente passageiro. Isso torna-se uma riqueza da 

Memória, mas também uma fragilidade dela e de seu rastro (GAGNEBIN, 1998, p. 218). 

Entretanto, afirma a necessidade de se lutar contra o esquecimento e a negação do rastro da 

História.  

Diante da importância da preservação da memória, utilizando-se da história oral e de 

sua metodologia para a execução deste trabalho, optou-se pelo uso de entrevistas como relatado 

anteriormente. Como base para a sua aplicação, usou-se como fundamentação teórica os livros 

de José Carlos Sebe Bom Meihy (2002), Manual de História Oral e Guia prático de história 

oral, este último em conjunto com Suzana L. Salgado Ribeiro. Tais livros explicam de maneira 

prática o emprego de entrevistas e os passos que envolvem todo o processo, como a pré-

entrevista (o primeiro contato), a entrevista (coleta das informações) e o pós-entrevista 

(validação). Todo o processo metodológico descrito nestas obras citadas foi seguido nesta 

pesquisa.  

Foram realizadas 35 entrevistas com ex-alunos, pessoas que atuaram ao seu lado na época 

da Paróquia do Senhor dos Passos, sobrinhas e funcionários que trabalharam com ele na 
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Universidade. Em um primeiro momento, por sugestão da orientadora deste trabalho, que 

conhecia bem Waldemar Valle Martins e pessoas que tinham participado de sua vida, entrou-

se em contato telefônico com elas a fim de lhes explicar o projeto e ver a possibilidade de suas 

contribuições para com o mesmo. Quase todas as entrevistas foram realizadas nas residências 

dos entrevistados, visando que os mesmos se sentissem confortáveis e seguros em seu ambiente 

cotidiano. Após explicar novamente o projeto e o intuito do mesmo de manter viva a memória 

de Waldemar Valle Martins, foi perguntado o que tais pessoas poderiam falar sobre ele. Depois 

de suas colocações, utilizando-se de um questionário semiestruturado, que buscou coletar 

informações necessárias para a pesquisa, foram realizadas perguntas sobre a atuação de 

Waldemar nos campos educacional e pastoral, a fim de confirmar ou não as suspeitas levantadas 

por uma das hipóteses deste trabalho. Tais entrevistas foram divididas em três categorias, a fim 

de se poder analisar e trabalhar melhor os resultados obtidos.  

No primeiro passo foram entrevistados 14 ex-alunos, dos quais 5 eram padres, 1 médico, 

1 assistente social e 7 professores universitários. Foram realizadas as seguintes questões: como 

eram as aulas do Padre Waldemar? Onde você estudou com ele? Quais disciplinas? Além da 

relação aluno-professor, você teve algum outro tipo de contato com ele fora da sala de aula? 

Caso você não tenha sido aluno, quais os comentários que você ouvia sobre o Prof. Waldemar? 

Qual a importância dele para a sua formação acadêmica? Você acha que ele foi um formador 

da juventude? Poderia se dizer que Waldemar Valle Martins era um intelectual? Por que você 

afirma isso (sim ou não)? Leu alguma obra dele? Quais? Você conheceu o Reitor Waldemar 

Valle Martins? Como ele era? Diante de seu conhecimento do Padre Waldemar, poderia se 

afirmar que ele é um educador? E por quê? Na disciplina que você cursou, quais os assuntos 

que mais lhe foram importantes? Você gostaria de acrescentar algo mais sobre o Padre 

Waldemar e sobre a sua atuação? Havia unanimidade na Unisantos com relação a atuação do 

Padre Waldemar? Quais foram as dificuldades ou problemas?  

O segundo passo foi o de buscar professores e pessoas que trabalharam com o Prof. 

Waldemar na época da criação da Universidade Católica de Santos. Nesta fase foram 

entrevistadas 11 pessoas, sendo elas 1 padre, 1 contador e 9 professores e a eles foram realizadas 

as seguintes perguntas: o que você poderia falar sobre o Reitor Waldemar Valle Martins? Como 

ele era como Reitor da Universidade? Explique. Como era sua relação com ele? Ele era próximo 

das pessoas, ou seja, dos funcionários e do colegiado? Explique. Ele era um homem que se 

importava com a educação e com os alunos? Pode-se chamá-lo de educador? Se sim ou não, 

explique. Na sua opinião, Waldemar Valle Martins, que foi professor e reitor da Universidade, 
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pode ser visto como um intelectual? Explique. Como Reitor, ele teve dificuldades à frente da 

Universidade? Quais foram suas limitações? Você gostaria de acrescentar algo mais sobre o 

Padre Waldemar e sobre a sua atuação?  

Por fim, no terceiro passo buscou-se traçar o perfil do homem e do sacerdote, que 

participou ativamente da formação da comunidade que foi o embrião da Paróquia do Senhor 

dos Passos. Para esta fase de sua vida foram entrevistadas 10 pessoas, entre elas duas sobrinhas, 

que revelaram um pouco sobre sua vida junto a família e sua atuação como sacerdote. Às 

sobrinhas, não foram realizadas perguntas específicas; somente foi perguntado como era a 

relação entre elas e Waldemar, as lembranças que elas possuíam dele e se de alguma forma, ele 

impactou em suas vidas acadêmicas. Às outras 8 pessoas que foram entrevistas, eram compostas 

de 5 professoras, 2 senhoras do lar e de 1 padre que trabalhou com ele na Paróquia dos Passos 

e foram realizadas as seguintes questões: Qual era a sua atividade na Paróquia dos Passos na 

época do Padre Waldemar? O que representou a criação da Paróquia dos Passos para o bairro? 

Como era o Padre Waldemar Valle Martins como sacerdote? O que chamava mais a sua atenção 

na pessoa dele? Qual foi a importância do Padre Waldemar para a sua formação como cristão e 

ser humano? Pode-se dizer que através de seus sermões, o Padre Waldemar exercia uma função 

educadora? Você tem notícias de outras formas de ações educadoras por parte do Padre 

Waldemar? Você entrou em contato com seus escritos ou foram ensinamentos orais? Você 

gostaria de acrescentar algo mais sobre o Padre Waldemar e sobre a sua atenção? Havia 

unanimidade na paróquia com relação a atuação do Padre Waldemar? Quais foram as 

dificuldades ou problemas?  

Depois de todas as entrevistas terem sido realizadas, foram feitas as transcrições das 

mesmas, impressas e devolvidas aos entrevistados para que pudessem lê-las, corrigi-las e se 

necessário acrescentarem outras informações. Juntamente com as entrevistas foi entregue um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), a fim de autorizar o uso das mesmas 

para a pesquisa. Após esse processo foi realizada uma tabulação dos resultados, buscando 

colher as informações da atuação de Waldemar Valle Martins como educador, em sala de aula 

ou em suas atividades como sacerdote, e também investigar se ele era visto como um intelectual 

atuante na sociedade santista. Foi um trabalho árduo de transcrições e entrevistas que 

possibilitaram conhecer, através dos olhos dos entrevistados, o educador e intelectual 

Waldemar Valle Martins.  

Esta dissertação de mestrado foi dividida em três partes:  
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No capítulo I – O Homem e o Sacerdote, busca-se apresentar aspectos da história e da 

trajetória de Waldemar Valle Martins, seu período de formação e seu roteiro estudantil, sua 

história familiar e sua caminhada rumo ao sacerdócio. Expõe também sua visão progressista no 

sentido vanguardista de uma Igreja mais aberta ao diálogo com o mundo e com as ciências.  

Uma das principais fontes já citada anteriormente, foi o livro Waldemar Valle Martins – 

homem de virtude e saber (2001) do Prof. Me. Paulo Fernando Campbell Franco, que foi 

elaborado com o auxílio do próprio Padre Waldemar. Junto com o livro foram utilizadas as 

entrevistas com suas sobrinhas e pessoas que trabalharam ou o conheceram no período em que 

esteve à frente da Paróquia dos Passos.  

No capítulo II – O intelectual e o professor é apresentado a atuação dele no campo 

educacional como professor, os locais onde lecionou, depoimentos de seus ex-alunos sobre sua 

importância na formação deles. Para revelar o intelectual, pesquisou-se como o termo 

intelectual foi visto e compreendido ao longo de sua história, até culminar na compreensão 

atual. Passando por essa visão histórica, analisou-se a interpretação de tal termo por grandes 

historiadores da intelectualidade como Gramsci (1985), Sirignelli (1996), Giroux (1997) e 

outros. Porém, baseou-se mais na visão de intelectual mediador como um produtor de 

conhecimento e de comunicação de ideais, direta ou indiretamente vinculados à intervenção 

político social apresentada por Ângela de Castro Gomes e Patrícia Hansen (2016). Waldemar é 

um intelectual que através da educação acreditava que as pessoas poderiam mudar a sociedade 

que as cercava através do pensar e da reflexão. Isso as levaria a identificar aquilo que não estaria 

correto e as faria com que agissem para modificar situações de exploração e injustiça. Sua visão 

de educação católica tinha a vertente de que o cristão católico deve-se formar para atuar na 

sociedade a fim de torná-la melhor. 

 E por fim, no Capítulo III – O Reitor e a Universidade, apresenta-se a sua visão sobre 

educação católica e seu trabalho para a criação da Universidade Católica de Santos. Fazendo 

um breve histórico do surgimento das Universidades Católicas no Brasil, passando pela criação 

das Faculdades Católicas de Santos, que era um sonho de Dom Idílio José Soares e que foi 

encampado pelo Padre Waldemar.  

Alerta-se aos leitores deste trabalho que o intuito do mesmo não foi criar um memorial 

ou endeusar alguém, mas sim de se manter viva a memória de uma pessoa importante para a 

educação e formação de parte da sociedade santista. Waldemar Valle Martins acreditava na 

formação integral do ser humano. Ele sabia bem que muitos só teriam condições de melhorarem 

suas vidas através de um curso universitário. Tanto que buscou ajudar a todos os que queriam 
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e não tinham condições de fazê-lo. Um homem que merece ser apresentado a quem não o 

conheceu e ter sua memória preservada para as futuras gerações.  
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1. O HOMEM E O SACERDOTE 

 

 

Falar sobre a vida de alguém ou contar a sua história, não é algo fácil. A história da 

humanidade sempre foi composta de pessoas que nasceram, habitaram este mundo e com suas 

ideias e personalidades, acabaram mudando a vida das pessoas ao seu redor e as transformando 

de uma maneira evidente. Uma das profissões que mais interfere ou marca a vida de um sujeito 

é o educador. Quem é que não se lembra daquele professor/a que era muito bom? Aquele que 

sabia bem ministrar a sua aula? Nos cinemas, vários professores foram retratados como pessoas 

que possuíam uma espécie de “vocação” e mesmo diante das adversidades, não desistiam de 

seus alunos. Entre os filmes, podem-se citar “Ao mestre com carinho”, em uma atuação 

excepcional de Sidney Poitier como um professor que trabalha com uma classe de alunos 

desajustados, devolvendo-lhes a dignidade perdida; Hilary Swank em “Escritores da 

Liberdade” ou Robin William em uma interpretação extraordinária em “Sociedade dos poetas 

mortos”. Em todos esses filmes, o professor é a figura central e com sua ação é capaz de mudar 

a vida das pessoas com quem teve contato, ou seja, os alunos e profissionais que trabalharam 

com eles.  

Este capítulo visa apresentar o homem Waldemar Valle Martins, que foi 

professor/educador, sacerdote, poeta, escritor. Um homem que dedicou toda a sua vida ao 

sacerdócio, à educação, fazendo a diferença àqueles que conviveram com ele. Que buscava a 

justiça, o bem-estar do ser humano e a sua formação em três níveis básicos: físico, psíquico e 

espiritual. E que contribuiu imensamente para vida dos habitantes do “bairro” Vila Rica, em 

Santos, ao construir junto com a comunidade a Paróquia do Senhor dos Passos, testemunho 

dado por paroquianos entrevistados. Como referencial teórico, utilizou-se de alguns conceitos 

de Pierre Bourdieu (1983, 2001a, 2001b, 2003, 2004a, 2004b, 2006, 2007 e 2008), sociólogo 

francês, que trabalhou com conceitos de campo, habitus e capital simbólico e que foram 

utilizados neste capítulo.  

 

1.1 O homem 

 

1.1.1 – A família 
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Waldemar Valle Martins nasceu no dia 28 de fevereiro de 1926 em Santos na Rua Campos 

Melo, 150. Era o segundo filho de José Martins, bancário, e de Maria Tereza Valle Martins, do 

lar. Nesta época seus pais já tinham José e, posteriormente nasceram Rubens e Lindomar.  

De forte formação católica, a educação dada pela família sempre foi repleta de amor e 

disciplina e isso Waldemar levou para toda a sua vida. Essa educação recebida, aliada a uma 

introspecção natural, fez com que Waldemar fosse sempre reservado, determinado e 

dedicadíssimo àquilo que queria realizar, dispensando futilidades.  

 

As crianças iam crescendo e suas aptidões e características firmando-se. Dos 
pais, desde crianças e por toda a vida, eles aprenderam uma laboriosidade 
incessante. Deles receberam qualidades humanas de sinceridade a toda prova, 
honestidade, amor à verdade, como receberam virtudes cristãs: a fé, o espírito 
de oração e o amor à Igreja. E, assim, Waldemar herdou características que 
marcaram a sua personalidade: disciplina, austeridade, dedicação a Igreja e a 
disponibilidade para servir o próximo (FRANCO, 2001, p. 30). 

 

Segundo Bourdieu (2001a, p. 74), o capital cultural se apresenta de três maneiras: a 

primeira é no “estado incorporado”, proveniente das assimilações realizadas pelo indivíduo; a 

segunda é no “estado objetivado”, oriundo de bens culturais como quadros, livros, esculturas; 

e por fim, o “estado institucionalizado” que se refere ao certificado escolar, apesar de ser uma 

objetivação, é colocado isolado já que confere propriedades originais. O primeiro estado de 

capital cultural que se observa em Waldemar é o de “estado incorporado” que é marcado por 

suas condições primitivas de aquisição, ficando dependente da família parte de sua obtenção.  

Carmem Maria, sobrinha do Padre Waldemar, relatou que sua família sempre valorizou 

muito os estudos, sobretudo seus avós que apesar de serem uma família humilde se esforçaram 

para que todos os filhos pudessem estudar, inclusive Padre Waldemar. De acordo com Bourdieu 

(2001a, p. 76), quanto mais tempo disponível houver para se apropriar do capital cultural mais 

ele será incutido no indivíduo. Essa limitação de tempo para aquisição do capital cultural 

costuma ser determinada pela família. Sendo assim, a valorização e incentivo que a família 

Martins proporcionou aos filhos, além do próprio capital cultural que possuíam, foi um fator 

essencial para o desenvolvimento de Padre Waldemar. 

 

Sabe-se, por outro lado, que a acumulação inicial do capital cultural – 
condição da acumulação rápida e fácil de toda a espécie de capital cultural útil 
– só começa desde a origem, sem atraso, sem perda de tempo, pelos membros 
das famílias dotadas de um forte capital cultural; neste caso o tempo de 
acumulação engloba a totalidade do tempo de socialização. Segue-se que a 
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transmissão do capital cultural tem sem dúvida, a forma mais dissimulada da 
transmissão hereditária do capital; por isso, no sistema das estratégias de 
reprodução, recebe um peso um tanto maior quanto mais as formas diretas e 
visíveis de transmissão tendem a ser mais fortemente censuradas e controladas 
(BOURDIEU, 2001a, p. 76). 

  

Waldemar foi aluno do Jardim da Infância do Liceu Feminino Santista1, localizado na 

época na Rua da Constituição em Santos e iniciou o curso primário em 1933 no Externato Santa 

Cruz, situado na Rua Brás Cubas, onde era professor João Taibo Cadorniga2. 

 A família Martins no ano de 1934 transferiu-se para a Rua Paraíba, 93 e, posteriormente, 

para o número 72 da mesma rua, onde ficariam por muitos anos. Essa mudança do Macuco para 

a Pompéia (bairro que anteriormente chamava-se oficialmente José Menino) marcou a vida e a 

trajetória de Waldemar como se verá adiante.  

Assim que se mudaram para o bairro da Pompéia, a família passou a frequentar a Igreja 

de Nossa Senhora do Rosário de Pompéia3. Nesta igreja, Waldemar atuou na Congregação 

Mariana da Pompéia4, fato esse que teve grande importância no seu despertar vocacional. Foi 

através desta comunidade católica que recebeu sua primeira Eucaristia e outros sacramentos, 

culminando com sua ida para o seminário em 1942. A educação religiosa, vivida e transmitida 

pelos pais, com forte teor espiritual, aliada a uma vivência de prática de fé e constante atuação 

na Paróquia da Pompéia, pode ter sido um dos fatores primordiais para o surgimento de sua 

vocação religiosa.  

Segundo relatos colhidos por Franco (2001, p. 38), através de entrevistas, Waldemar 

ajudava nas missas com um respeito absoluto, com muita dedicação e responsabilidade, o que 

                                                      
1 A  Associação Feminina Santista foi criada em 1902 com o objetivo de manter escolas maternais para crianças 
pobres e o Liceu, criado para formar professoras especializadas na educação infantil. Em 1977, o Liceu passou a 
integrar o complexo educacional da Sociedade Visconde de São Leopoldo, como instituição católica. Denominado 
Liceu Santista a partir de 1975, mantém uma tradição de educação de alto nível. Cf. Disponível em: 
http://www.liceusantista.com.br/quem-somos/nossa-historia/ 
2 João Taibo Cadorniga (1913-1989) foi jornalista santista, deputado membro da Assembleia Constituinte em 
1947. Era membro militante do Partido Comunista do Brasil. Poeta, foi o autor dos seguintes livros: Entre o 
Caos e a Primavera; Poemas da Opção Maior e Raízes do Tempo. Dados obtidos nos sites: Assembleia 
Legislativa  do Estado de São Paulo e Literária Digital. Nota do autor.  
3 A Paróquia N. Senhora do Rosário de Pompéia foi criada por Dom José Maria Parreira Lara em 1º de outubro de 
1926 e a sua Congregação Mariana (masculina) foi iniciada em dezembro de 1926 (PEREIRA, 2006). 
4 As Congregações Marianas tiveram início em 1563, quando o jesuíta Pe. Jean Leunis começou, entre os alunos 
do Colégio Romano, em Roma, uma associação cujos membros se distinguiam por uma vida cristã e mariana 
fervorosa e pela prática de diversas formas de apostolado. As Congregações Marianas se espalharam rapidamente 
pelo mundo, sobretudo nos Colégios da Companhia de Jesus. Em Santos destaca-se a fundação da Congregação 
Mariana de Nossa Senhora da Anunciação e São Luiz Gonzaga, presidida pelo jesuíta Pe. José Visconti, dá-se em 
12/03/1916, no  antigo Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Fundou-se também Grêmio São Luís, para moços 
solteiros. Cf. Disponível em: http://cncmb.org.br/quem-somos 
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acabou despertando a atenção do Padre Alfredo Pereira Sampaio, pároco da Pompéia, fazendo 

com este indagasse se Waldemar não gostaria de se tornar um sacerdote.  

 

1.1.2 – A formação 

 

A mudança também fez com que Waldemar e os irmãos fossem estudar no Colégio Barão 

do Rio Branco (1934-1936), que se situa até os dias de hoje na Rua Visconde de Cairu, 217, 

onde concluíram o curso primário.  

Franco (2001, p. 33) afirma que Waldemar e seu irmão José prestaram exame de admissão 

com o intuito de ingressar no Gymnasio do Estado5. Um fato importante e marcante é narrado 

sobre esse evento e que pode ter direcionado a vida dos dois jovens.  

 

Aconteceu que, no dia da prova de aritmética, Zezinho foi chamado ao quadro 
e fez toda a prova. Ao término, o examinador ordenou-lhe que apagasse tudo, 
alegando que estava errada a questão. Zezinho, embora não encontrasse erros, 
apagou a solução e não a fez novamente. Chegada a vez de Waldemar, a 
história se repete. Mas, quando o professor lhe pediu que apagasse e refizesse 
a questão, ele se recusou a obedecer, reafirmando que não havia erros. 
Resultado: Waldemar é aprovado e fez o Curso Ginasial; Zezinho foi para o 
Colégio Tarquínio Silva onde cursou Contabilidade.  

 

 

 
Figura 01 – Boletim e cadernos da época do Colégio do Gymnasio (Canadá) 

                                                      
5 O exame era composto de avaliação escrita e oral das seguintes disciplinas: Português, sendo redação e ditado; 
Aritmética (calculo elementar); História do Brasil rudimentar; Geografia e Ciências Naturais. Nota do autor. 
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Assim, após completar as cinco séries do curso secundário no Gymnasio do Estado, 

conhecido também como Colégio Canadá, no período de 1937 a 1941, seu pároco, Padre 

Sampaio, percebendo sinais de vocação, apresentou-o ao Bispo de Santos da época, Dom Paulo 

de Tarso Campos6 como vocacionado à vida religiosa. Dom Paulo sugeriu que, pela idade, 

Waldemar ingressasse no Seminário Central da Imaculada Conceição do Ipiranga. Entretanto, 

segundo Franco (2001, p. 43),  

 

O jovem, porém, sempre cauteloso, argumentou: Sr. Bispo, desculpe-me, mas 
acho que não estou preparado, pois estou ciente de que há um exame em 
Português, Latim e Grego. Português e Latim eu garanto, mas Grego... Então, 
D. Paulo o autorizou a ir para o Seminário Menor de Pirapora, orientando-o 
para solicitar aos superiores uma entrevista para que fosse decidido quais as 
disciplinas que ele deveria fazer.  

 

Waldemar partiu, então, para uma complementação de estudos por um período de dois 

anos no Seminário Premonstratense, localizado na cidade de Pirapora do Bom Jesus, visando 

ser admitido mais tarde no curso de Filosofia do Seminário Maior no Ipiranga em São Paulo. 

Ingressou no Seminário de Pirapora na turma do quarto ano, repondo Latim e Grego, além de 

participar das aulas de Religião.  

 

    
     Figura 02 – Seminário de Pirapora                    Figura 03 – Histórico Escolar       Figura 04 – Boletim de notas 

                                                      
6 2º Bispo de Santos, foi nomeado em 01 de junho de 1935 pelo Papa Pio XI. Recebeu a ordenação episcopal em 
14 de julho de 1935 pelas mãos de Dom Duarte Leopoldo e Silva, na Paróquia Santa Cecília/São Paulo. 
Permaneceu em Santos até 17 de dezembro de 1941, quando foi nomeado bispo da Diocese de Campinas-SP, após 
a morte de Dom Barreto. Cf. Disponível em: http://www.diocesedesantos.com.br/clero/b_002/acesso 
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Segundo Franco (2001, p. 44), um fator importante para o jovem seminarista e que o 

ajudaria posteriormente foi seu ingresso no Grêmio S. Herman José como sócio efetivo. Para 

fazer parte deste grêmio, havia a necessidade de se ter um comportamento exemplar e aplicação 

nos estudos. Tal Grêmio tinha como função desenvolver nos sócios o uso da palavra (retórica), 

tornando-os aptos a falar em público. Aproveitou para assistir às aulas de Italiano, disciplina 

que para ele não era obrigatória, além de reforçar os conhecimentos de Grego e de Latim, algo 

que segundo Franco (2001, p. 44) lhe seria muito útil no futuro que o aguardava.  

 

 
Figura 05 – Grêmio Herman José 

 

Terminada a etapa da preparação realizada em Pirapora, Waldemar em 1944 ingressou 

no Seminário Central do Ipiranga para cursar Filosofia, realizando um exame em Português, 

Grego e Latim. Transcorrido o primeiro ano com tranquilidade, no ano de 1945, por volta do 

mês de agosto, o jovem estudante foi continuar seus estudos em Roma. Tal escolha partiu por 

indicação de parte de seus professores.  

 

Minha indicação para Roma, que somava, à indicação do Bispo D. Idílio José 
Soares7, a indicação dos professores do Seminário Central, foi muito 
agradável. Fiquei feliz ao perceber que havia sido determinado por todos. Eu 

                                                      
7 3º Bispo de Santos, foi transferido para a Diocese de Santos em 1943, onde tomou posse no dia 19 de setembro 
e ficou até o dia 13 de dezembro de 1966, quando ao completar 75 anos renunciou. Destacou-se pelo trabalho 
desafiante de uma cidade portuária, turística e pólo de desenvolvimento econômico, que convivia com a pobreza, 
comunicações precárias, carência de clero e com um parco patrimônio na Diocese. Fundou a Sociedade Visconde 
de São Leopoldo, Mantenedora de Escolas, criando a primeira Faculdade na Baixada, a Faculdade Católica de 
Direito, que foi o núcleo inicial da Unisantos – Universidade Católica de Santos, e mais tarde, das Faculdades de 
Filosofia, Ciências e Letras; Faculdade de Ciências Econômicas e Comerciais e Faculdade de Comunicação. Cf. 
Disponível em: http://www.diocesedesantos.com.br/clero/b_003 
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ia encontrar Roma destruída, pois a Itália havia perdido a guerra. Em todo 
caso, pensei em Roma como a cidade religiosa, a cidade centro da Igreja, 
então, tudo me causou uma agradável surpresa, pois eu fui com esperança 
(Waldemar Valle Martins, entrevista apud FRANCO, 2001, p. 47). 

 

 

 
Figura 06 – Boletim seminário do Ipiranga 

 

Como o ano letivo no hemisfério norte é diferente do hemisfério Sul, houve a necessidade 

de uma adaptação especial, a fim de que ele terminasse seu segundo ano de Filosofia em agosto 

de 1945 no Ipiranga, tendo em vista que o ano letivo no Colégio Pio Brasileiro, em Roma, 

iniciava-se em outubro. Isso propiciaria a Waldemar não perder o ano letivo e ingressar no 

terceiro ano de Filosofia em Roma.  

 

 
Figuras 07 e 08 – Colégio Pio Brasileiro Roma 
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A escolha do jovem estudante por parte dos professores consolidava o reconhecimento 

de um aluno esforçado e de grande capacidade para os estudos. Assim, em setembro de 1945, 

Waldemar Valle Martins embarcava em um navio com destino a Roma, algo que transformaria 

sua vida. Ao chegar em Roma, instalou-se no Colégio Pio Brasileiro e ingressou na 

Universidade Gregoriana, fato que lhe trouxe muita satisfação. O Latim e o Italiano não foram 

um problema, visto o preparo anterior.  

 

 
 

Figuras 09 e 10 – Quarto e Refeitório do Pio Brasileiro 

 

Waldemar ia aos poucos, através de sua dedicação e companheirismo, conquistando a 

todos. A rotina no Colégio Pio Brasileiro absorvia quase o dia todo. Os horários consistiam de 

meditação, missa, café da manhã e ida para a Universidade Gregoriana, que iniciava suas aulas 

a partir das 08h. Para se ter uma dimensão do tamanho e da importância da Universidade, 

algumas turmas chegavam a ter mais de 400 alunos e mais de 75 nacionalidades diferentes. O 

retorno ao Pio Brasileiro se dava por voltas das 13h, seguido de almoço e um curto período de 

descanso. Era permitido estudar até as 19h, quando se servia o jantar. Quem quisesse estudar 

ainda poderia fazê-lo até as 22h. Depois as luzes eram apagadas. Segundo Franco (2001, p. 56), 

Waldemar aproveitava esse período noturno para estudar e conversar em italiano com os padres, 

colegas e funcionários, para aperfeiçoar a sua pronúncia. Os alunos tinham folgas às quintas-

feiras e aos domingos à tarde, período em que eles podiam deixar as dependências do Colégio 

para passeios e visitas. No segundo semestre de 1946, Waldemar concluiu seu bacharelado em 

Filosofia.  
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Figura 11 – Boletim Filosofia (Gregoriana) 

 

Em 1947, ingressou no curso de Teologia. Era um costume da Universidade Gregoriana 

propor duas disputas públicas por ano. Por indicação de seus professores, em seu primeiro ano 

de Teologia, foi convidado a realizar uma das disputas. Segundo Franco (2001, p. 59), 

Waldemar, dirigido pelo Prof. Pe. Dr. Tromp, famoso por ter sido consultor do Papa Pio XII, 

desenvolveu um trabalho sobre o Tratado da Revelação8. Mostrando-se um aluno talentoso e 

aplicado, Waldemar – que completara seus 21 anos – deu mostras de que estava no caminho 

certo: sua apresentação foi um sucesso.  

Em agosto de 1949, cursando o terceiro ano de Teologia, após prestar seus exames na 

Cúria Romana como era de praxe, recebeu a ordenação do subdiaconato.  

 

 

Figura 12 – Boletim Teologia (Gregoriana) 

                                                      
8 Segundo as normas, a defesa deveria ser em latim e constar de uma apresentação e respostas a questões alusivas 
à exposição, seguindo sempre o método escolástico. O candidato ou expositor deveria repetir a pergunta de maneira 
audível, confirmando que havia entendido a pergunta. Nota do autor.  



 39 

 

Waldemar Valle Martins foi ordenado em 4 de março de 1950, tendo a presença de seu 

pai, José Martins, que representava toda a família. O processo das ordens sacras que 

culminaram em sua ordenação foi o seguinte: 

 

Waldemar, vencendo brilhantemente os estudos na Gregoriana, ingressou nas 
ordens sacras pela recepção da Prima Tonsura a 20 de dezembro de 1947. A 
25 de janeiro de 1948 recebeu a Ordem de Leitor e Ostiário; a 27 de março a 
de Exorcista e Acólito; a 9 de outubro do ano seguinte, foi elevado a 
Subdiácono e a 30 do mesmo mês, a Diácono. A 4 de março de 1950, recebeu 
a imposição das mãos que o constituiu para sempre Ministro de Jesus Cristo. 
Esteve presente à cerimônia o seu piedoso pai. A Ordenação Sacerdotal foi na 
Basílica de São João de Latrão, Catedral de Roma, e a Primeira Missa solene 
na Casa Mãe das Irmãs Filhas de N. Sra. Do Monte Calvário, perto de São 
João de Latrão, no dia seguinte, 5 de março. Pela primeira vez elevou até Deus 
o Sangue Redentor no cálice que lhe ofereceram familiares e amigos de 
Santos, cálice com que S.S. Pio XII celebrara a S. Missa no dia anterior 
(FRANCO, 2001, pp. 68-69). 

 

Por ocasião de sua ordenação, Dom Idílio José Soares lhe envia uma carta dando-lhe 

parabéns e dizendo para que Padre Waldemar se prepare para “a sua missão professoral e para 

me ajudares nos trabalhos da Ação Católica”.  

 

 
Figura 13 – Carta de Dom Idílio José Soares 
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                  Figura 14 – Encontro com Pio XII 

 

Figura 15 – Ordenação Padre Waldemar Valle Martins 

 

 

1.2 O sacerdote 

 

Após sua ordenação, Padre Waldemar retornou a Santos e se colocou à disposição de 

Dom Idílio José Soares. A pedido dos seus antigos professores do Seminário Central do 

Ipiranga foi lecionar no referido seminário e lá permaneceu de 1951 a 1954. Neste período em 

Santos, atuou como Vice-Assistente Geral da Ação Católica e em 1955 foi nomeado Assistente 

Geral. Convidado por Dom Idílio em 1953 assumiu a disciplina de Cultura Religiosa na 

Faculdade de Direito de Santos. No ano de 1955 tornou-se Diretor Espiritual do Seminário 

Menor São José, que na época localizava-se em São Vicente. Entre 1959 e 1960, esteve em 

Presidente Prudente, como capelão da Santa Casa e como professor de História da Filosofia e 

de História da Educação na Faculdade de Filosofia. 

Em 1961, volta a Roma para fazer seu doutorado. Neste período aproveitou para estudar 

alemão, a fim de poder compreender os filósofos alemães em sua própria língua, principalmente 

Heidegger. No Brasil, estava ocorrendo a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

que foi promulgada em 20 de dezembro de 1961, como lei Nº 4.024. Waldemar, acompanhando 

toda esta questão resolveu trabalhar a questão da liberdade de ensino em sua tese. Assim, em 

1962, defendeu-a na Universidade Gregoriana de Roma com o título: Liberdade de ensino – 
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reflexões a partir de uma situação no Brasil. Após sua defesa e aprovação, retornou ao Brasil 

no mesmo ano.  

 

                     
Figura 16 – Padre Waldemar escrevendo sua Tese                      Figura 17 – Defesa da Tese 

   
Figura 18 – Banca             Figura 19 – Padre Waldemar, seu orientador e a Prof.ª 

             Conceição Gmeiner 
 

           
 
Figura 20 – Depois da defesa da Tese                              Figura 21 – Tese de Doutorado 
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Padre Waldemar, como foi relatado, sempre foi muito estudioso e empenhando em sua 

educação formal, alcançando o título de doutor na Universidade Gregoriana de Roma. Através 

disso seu capital cultural se apresenta sob a forma de estado institucionalizado, no qual o 

certificado é de extrema relevância, já que assegura juridicamente a “competência cultural”. O 

fato de Waldemar ter estudado em Roma, em uma das Universidades mais conhecidas do 

mundo, uma oportunidade concedida a poucos e o alto nível de empenho necessário, traz ainda 

mais valor ao capital cultural obtido. “[...] Os benefícios materiais e simbólicos que o certificado 

escolar garante, dependem também de sua raridade” (BOURDIEU, 2001, p. 79). 

Em 1963 é nomeado Vigário Coadjutor da sua antiga Paróquia de Nossa Senhora do 

Rosário de Pompéia. Assumiu também outras tarefas ligadas ao campo da educação católica: 

Diretor de Ensino Religioso; Assistente da Liga do Professorado Católico e Assistente da 

Juventude Universitária Católica (JUC). Além do atendimento da Capelania do Carmelo. 

Contudo, sem dúvida, seu maior desafio ainda estava por vir.  

Em 1964, percebendo a necessidade da construção de uma comunidade religiosa no bairro 

da Vila Rica, em Santos, inicia um trabalho entre as famílias residentes para a sua formação 

que daria origem à Paróquia do Senhor dos Passos, que se instalaria em 1966, com território 

ampliado e com população de classe média.  

Tem-se presente a personalidade do Padre Waldemar Valle Martins a partir da visão de 

algumas pessoas que conviveram com ele e que foram entrevistadas.  

 

1.2.1 A pessoa do sacerdote 

 

Segundo sua sobrinha, Maria Antonieta, Waldemar sempre foi presente na vida familiar, 

procurando estar nos momentos celebrativos, como aniversários e Natal.  

 

Naquela época eu era muito criança então não tinha essa ideia do que ele era, 
essa cultura maravilhosa que ele tinha, essa bagagem cultural, para mim ele 
era um tio especial, muito carinhoso, porque com 6 anos a gente não tem muito 
essa ideia. Aí claro, foram passando os anos, sempre muito querido, sempre 
em festas, ele nunca deixava de ir as festas de natal que a mamãe fazia. 
Geralmente as festas de natal eram lá em casa, eram festas muito especiais 
porque tinha a missa do galo à meia noite e quando a gente chegava, tinha toda 
aquela mesa farta de doces, de coisas gostosas e sempre ele ia. Nunca deixou 
de ir a uma festa, um aniversário, nada. Aí anos depois ele participava muito 
de casa, mas ele tinha seus compromissos, então não era uma coisa assim 
constante, cada um tendo a sua vida, mas ele sempre em comemorações 
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participando. Depois teve a Igreja dos Passos, foi quando ele também ajudou 
aquela construção maravilhosa. 

 

Waldemar era uma pessoa que possuía uma personalidade dócil, por mais que tivesse um 

temperamento forte. Entretanto, com o passar do tempo foi se tornando mais tranquilo à medida 

que envelheceu e passou a ter maiores problemas de saúde. Segundo Ruth Lopes, ex-religiosa, 

que ao deixar sua congregação foi bem acolhida pelo Padre Waldemar e tornou-se catequista9 

dedicava-se exclusivamente às pessoas, à cultura, à educação e à Igreja. Como um dos grandes 

filósofos de Santos era inteligentíssimo e vanguardista, “enxergando para a frente”.  

Para a Prof.ª Carmem Lydia, que foi da primeira turma de pedagogia em 1956 e que teve 

aulas de Filosofia com ele, “era uma pessoa muita querida e especial, que sempre lhe concedeu 

conforto em seus atendimentos e solícito, quando estes se faziam necessários. Era uma pessoa 

compreensiva, atencioso com todos e muito educado”. Entretanto, era visto por alguns como 

temperamental e queixavam-se na época por tal comportamento. Porém, a mesma afirmou que 

com ela ou pessoas próximas, jamais percebeu tal conduta.   

Segundo a Prof.ª Aparecida Meneguim, que também era amiga de Waldemar, ele se doava 

pelas pessoas, procurando ajudá-las sem receber nada em troca. Muitas vezes acolhia pessoas 

que estavam com dificuldades, não importando qual era, material, emocional ou espiritual. 

Afirmou que era uma pessoa grandiosa, muito difícil de ser descrita.  

Através dos ensinamentos passados pela sua família e ter iniciado as atividades na igreja 

ainda bem jovem, Padre Waldemar logo cedo, esteve envolvido com o ambiente religioso, onde 

foram desenvolvidos valores e práticas que levaria para toda a vida. O Prof. Paulo Campbell, 

coordenador do curso de história da Unisantos, relatou em sua entrevista que certa vez quando 

questionou Padre Waldemar sobre o seu desprendimento e vontade de ajudar o próximo, 

recebeu a seguinte resposta: “‘eu fui formado por eles, os jesuítas são assim, eles ensinam 

assim’. Então, às vezes, ele via que tinha pensado muito pouco nele e muito no outro, mas ele 

era impotente diante daquilo, entendeu? Porque aquilo era o jeito dele ser”, 

 

O habitus é um conceito central da sociologia bourdieusiana. Ele garante a 
coerência entre a sua concepção da sociedade e a do agente social individual; 
fornece a articulação, a mediação entre o individual e o coletivo. Por meio 
desta noção, surge uma teoria específica da produção social dos agentes e de 
suas lógicas de ação. Segundo Bourdieu, a socialização, realizando a 
incorporação dos habitus de classe, produz a filiação de classe dos indivíduos, 

                                                      
9 Termo usado no ambiente religioso católico que denomina uma pessoa encarregada de ministrar os primeiros 
ensinamentos cristãos às pessoas, preparando-as para receberem os sacramentos dentro da Igreja. Nota do autor.  
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reproduzindo ao mesmo tempo a classe enquanto grupo que compartilha o 
mesmo habitus. Este conceito está na base da reprodução da ordem social. Por 
isso, como princípio de conservação, ele também pode tornar-se um 
mecanismo de invenção e, consequentemente, de mudança (BONNEWITZ, 
2003, p. 75). 

 

Esta situação em que Waldemar atribuiu suas características e comportamento a formação 

jesuítica10 é um exemplo claro do conceito de habitus, em que o sujeito internaliza os valores e 

práticas de um determinado grupo e assim passam a fazer parte dele próprio e aumentam o 

sentimento de pertença ao grupo. 

Segundo o Padre Javier Arana, que trabalhou com o Padre Waldemar na Igreja dos Passos 

por dois anos, as coisas tinham de ser feitas como ele queria. Muitas vezes chegou a presenciar 

diante de alguns acontecimentos ele ficar bravo. Mas, apesar disso, era “uma pessoa 

incrivelmente confiável”.   

Aqui aparece uma outra característica interessante em Waldemar, o fato de ser 

“incrivelmente confiável”. Outros padres entrevistados relataram o mesmo, além de ser 

respeitado por parte do clero. Junte-se a isso o fato de, apesar de sua intelectualidade, era 

humilde e simples, não dado a luxos.  

Considerado como um padre fraterno, causou boa impressão no então jovem Padre Javier 

Arana, basco, que pertenceu a Congregação dos Claretianos e que estava transferindo-se para 

o clero secular da Diocese de Santos em 1972.11  

 
Era muito fraterno, era muito humilde. Em 72 eu era jovem ainda, ele já era 
professor, reitor e ele ficava escutando a minha homilia e eu a dele. Dizia: 
“que maravilha, Padre Javier”. E eu: “que nada”. E ele continuava: “sim, você 
tem umas coisas que eu não tenho”; e eu respondia: “sim, você tem umas 
coisas que eu também não tenho; somos dois”. Nos completávamos. Ele 
quando deixou os Passos para se dedicar mais ao ensino, a faculdade, naquela 
época estava sendo gestada, a confiança é algo que era a coisa dele. Os Passos 
era a coqueluche dele, era a amante dele, que começou nas casas, com as 

                                                      
10 Esta se baseia em uma pedagogia enraizada no relacionamento pessoal e profissional entre professores e 
estudantes, insistindo mais na assimilação da sabedoria do que na multiplicação do conhecimento. Promove, desta 
forma, uma abordagem interdisciplinar que oferece aos alunos uma formação integral. Oferece também um 
relacionamento de orientação para o desenvolvimento de sua personalidade, maior liberdade interior e aceitação 
de responsabilidade pessoal. Com fidelidade criativa, aceita e comunica os valores eclesiais que são características 
da Sociedade de Jesus como imperativos no plano de Deus para a humanidade: o sentido social de uma fé que 
trabalha para a paz, a verdade e a justiça; diálogo com o mundo da cultura e da ciência; a promoção da unidade 
cristã e do diálogo inter-religioso; o valor e a dignidade de cada pessoa e da própria criação. Cf. 
https://www.unigre.it/pug/biblioteca/informazioni/missione/ 
11 Na Igreja Católica Apostólica Romana há dois tipos de clero: o secular e o regular. O clero secular, também 
denominado de diocesano, pertence a uma determinada porção territorial chamada de Diocese, chefiada por um 
Bispo. O clero regular ou religioso pertence a uma congregação religiosa e vivem em comunidades paroquiais. 
Como exemplo pode-se citar os franciscanos, dominicanos, jesuítas, etc. Nota do autor.  
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famílias, depois foi para o Canadá, depois foi para o salão, e em 71 por aí, já 
foi lá em cima. Então, começou de baixo para cima e muita gente generosa. 
Os Passos naquela época era uma paróquia muito rica, Vila Rica [...] entrava 
muito dinheiro tranquilo, tinha umas campanhas muito boas, era muito 
solidária. Padre Waldemar me ensinou a ser mais solidário, parecia que nós 
tínhamos nos Passos uma mística. Quando saí dos Passos, um mês que entrou 
outro padre acabou, mas tinha uma mística interessante, não era uma mística 
burguesa, não. Porque tinha gente que era burguesa, mas escutava 
tranquilamente, era muito solidária. Isso foi coisa do Padre Waldemar que 
criou um estilo e uma mística social sem fazer grandes coisas, mas abriu os 
Passos para ser a paróquia que ajudava outras comunidades, como a Irmã 
Dolores, no Guarujá ou o Padre Airton Brummer, na São José no Macuco, 
fazendo umas campanhas, depois tem uma coisa que ele me ensinou: a ser 
pobre, uma paróquia pobre, rica e pobre. 

 

Tal mística levou a paróquia a ajudar outras comunidades da Diocese de Santos que se 

encontravam nas periferias das cidades da Região da Baixada Santista e que enfrentavam 

dificuldades de manutenção. Padre Javier Arana relatou que quando saiu da Paróquia dos Passos 

para assumir outra comunidade, deixou pouco dinheiro em caixa para o seu sucessor e inquerido 

pelo então Bispo de Santos, Dom David Picão12 o porquê daquilo, disse que o critério da 

paróquia era o de ter uma reserva para dois meses, visto que a mentalidade da comunidade era 

a de uma opção preferencial pelos pobres. Tal mentalidade de distribuição do que sobrava às 

comunidades mais carentes como forma de ajuda, tinha sido implantada por Waldemar e 

seguida pelo jovem Padre Javier Arana. “Então, foi assim o estilo dos Passos, que foi criado 

pelo Padre Waldemar, inteligente, intelectual, poeta”. Essa informação também foi confirmada 

em outra entrevista por Ruth Lopes.  

Waldemar Valle Martins era um homem com uma veia poética, escritor de um livro de 

poesias chamado Vitrais do mundo (MARTINS, 1999). Em sua 2ª edição, o livro teve a sua 

apresentação feita pelo poeta Paulo Bomfim, que Waldemar gostava bastante e que escreveu o 

seguinte: “Átomos de poesia vão compondo o universo de Waldemar Martins. O filósofo 

enriquece sua filosofia, mergulhando as raízes na intuição do poeta. [...] Através de ‘Vitrais do 

mundo’, recebemos a luz do caminheiro que anda de veias abertas, semeando beleza”.  

                                                      
12 Dom David Picão, 4º Bispo de Santos, nasceu no dia 18 de agosto de 1923, em Ribeirão Preto – SP. Em 1947, 
em Roma, terminou Teologia e estudou Direito Canônico na Universidade Gregoriana. Recebeu a ordenação 
sacerdotal na “Chiesa del Gesú”, em Roma, em 10 de outubro de 1947. Na Arquidiocese de Ribeirão Preto, para 
onde retornou em 1950, exerceu os cargos de Professor e Diretor Espiritual do Seminário Diocesano Maria 
Imaculada, Chanceler do Arcebispado (1950-1960), Procurador da Mitra Arquidiocesana. Em 14 de maio de 1960, 
foi eleito Bispo da nova Diocese de São João da Boa Vista – SP, ordenado em 31 de julho de 1960, na Catedral de 
Ribeirão Preto. Em 11 de maio de 1963, foi transferido para Santos-SP como Bispo Coadjutor, com direito à 
sucessão, tomando posse em 22 de junho do mesmo ano. Tendo Dom Idílio renunciado à Diocese de Santos, Dom 
David assumiu o governo diocesano em 13 de dezembro de 1966. Tornou-se bispo emérito em 26 de julho de 
2000. Faleceu em 30 de abril de 2009. Cf. Disponível em: http://www.diocesedesantos.com.br/clero/b_004/ 
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Figura 22 - Carta de um leitor do livro Vitrais do Mundo 

 

Segundo relato do Padre Francisco Greco, que teve aulas de Filosofia com Padre 

Waldemar de 1989 a 1991 e participou de várias missas presididas por ele, nas suas homilias 

percebia-se lampejos de um poeta, presentes em sua linguagem. Era considerado por seus 

colegas de ministério como um homem intelectual, culto, poeta. Uma pessoa simples, bem 

como um educador e um pedagogo nato. 

 

Nas homilias você via o lampejo do poeta... Aí que eu falei a dificuldade 
daqueles que não estão no mesmo nível intelectual do Padre Waldemar 
conseguir chegar nele [...]. Por ser um poeta, um filósofo ele estava sempre 
em uma outra pauta que nós nunca estávamos; não era culpa dele e não era 
culpa nossa, mas o gosto de ouvi-lo é que fazia a coisa ser boa, não pedante. 
Porque a gente via o poeta no ato de criar sua poesia. 

 

A vertente poética também é reforçada pelo Padre Javier Arana, afirmando que Waldemar 

era uma pessoa sensível para as coisas e de que também era um intelectual, embora buscasse 

não demonstrar isso em suas homilias. Era um homem pleno, tranquilo, que procurava fazer 
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com que todo mundo entendesse o que ele falava. Às vezes um pouco vaidoso, mas não era 

arrogante ou autossuficiente.  

Waldemar era visto por alguns padres como um defensor do clero e em consequência 

disso teve algumas dificuldades com parte da hierarquia da Diocese de Santos. Por causa de 

desavenças com o então Vigário Geral da Diocese, Monsenhor Primo Vieira, acabou 

ausentando-se de Santos nos anos de 1958 e 1962. Sempre foi visto por alguns sacerdotes como 

alguém ciente do valor que a pessoa tem e de que o padre deveria ser obediente, sem ser 

submisso. É considerado pelo Padre Javier Arana como uma das lendas da cidade de Santos 

entre o clero. Tais desavenças aparecem em duas cartas que ele enviou a dois bispos amigos, 

Dom Walmor Battu Wichrowski, bispo auxiliar de Santos na época e Dom Luís do Amaral 

Mousinho, Arcebispo de Ribeirão Preto, São Paulo. Nelas declara que confia na providência de 

Deus e de que está sofrendo com a situação de estar longe de sua cidade natal. Esclarece que 

pediu licença da diocese por um período de 2 anos. 

  

 

 
Figura 23 – Carta a Dom Walmor Battu Wichrowski 
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Figura 24 – Carta a Dom Luís do Amaral Mousinho 

 

Segundo Bourdieu (1983, p. 119), os diversos campos de atuação possuem características 

invariáveis, são compostos por agentes, normas, posições hierárquicas. O campo pode ser 

analisado independente das características dos personagens pertencentes a este, além de que 

muitas das características internalizadas pelos mesmos são resultado do próprio campo. Além 

desses componentes, os campos têm outros mecanismos universais.  

 

Por exemplo, as variáveis nacionais fazem com que mecanismos genéricos 
tais como a luta entre os pretendentes e os dominantes tomem formas 
diferentes. Mas sabemos que em qualquer campo descobriremos uma luta, 
cujas formas, específicas terão de ser investigadas em cada caso, entre o novo 
que entra e tenta arrombar os ferrolhos do direito de entrada e o dominante 
que tenta defender o monopólio e excluir a concorrência (BOURDIEU, 1983, 
pp. 119-120). 

 

Como relatado, Padre Waldemar, por sair em defesa do clero e ter ideias destoantes do 

Monsenhor Primo Vieira, Vigário Geral na época, pertencente a alta hierarquia da Diocese de 

Santos, teve dificuldades em se inserir e ser aceito neste campo de atuação. Relacionando tal 

acontecimento com a teoria citada de Bourdieu, pode-se inferir uma necessidade do Monsenhor 

Primo de proteger sua posição dominante e estrutura estabelecida pelo campo.  
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Alair Cunha, uma de suas paroquianas, foi outra pessoa que conviveu com o Padre 

Waldemar e que recordou dele com muito carinho. Mencionou um fato muito interessante no 

ano de 1953, em que estava em voga o existencialismo de Jean Paul Sartre. Disse que na então 

Faculdade de Direito de Santos, uma aluna perguntou ao Padre Waldemar, que na época era 

professor de Cultura Religiosa, se era possível um existencialismo cristão. Padre Waldemar 

afirmou que sim e essa pessoa teria feito a mesma pergunta a um professor de Teologia da 

mesma Faculdade, que também era padre. Este teria respondido que isso não era possível. “[...] 

Nossa foi uma coisa bem desagradável. Aí o Padre Waldemar apareceu na outra aula, senão me 

engano com o bispo presente, encheu a mesa de livros e provou por A+B que era possível”. 

Alair Cunha afirmou ainda “ [...] ele era muito humano, até mesmo demasiadamente 

humano”. Ele acompanhava as pessoas em suas dificuldades, sendo muito presente em sua vida. 

Alegou que o mundo ficou, para ela, mais pobre diante de sua ausência.  

Sua admiração por ele era tanta, que Alair Cunha fez a tradução do livro Vitrais do 

Mundo para o Braille e o doou a uma instituição voltada às pessoas com deficiência visual em 

Santos, chamado de “Lar das Moças Cegas”. E cita de cabeça um trecho do livro:  

 

“O galho balançando regia a música que as águas dos cascalhos entoavam para 
a floresta dançar” – um poeta. Eu acho que certas pessoas deveriam ser 
vitrificadas, colocadas em uma redoma. Assim ele, mais outras pessoas que 
eu conheci, que são patrimônios da humanidade. Não deviam de acabar.  

 

O contato e a admiração do Prof. Paulo Campbell, impulsionaram-no a escrever seu 

Trabalho de Conclusão de Curso em História pela Universidade Católica de Santos sobre a vida 

e obra do Padre Waldemar Valle Martins, sob orientação da Prof.ª Yza Fava de Oliveira e que, 

posteriormente, tornou-se um livro. Em entrevista recordou que seu primeiro contato com o 

Padre Waldemar o impressionou muito. 

 

Mas a questão ali era da liderança, eu nunca tinha presenciado em contato 
assim com uma liderança tão carismática e tão querida. Quando eu pensei no 
TCC, eu tenho que escrever alguma coisa sobre esse homem e ele não queria 
de jeito nenhum. Quando eu falei isso ele abominou, falou: “que isso vai 
perder tempo comigo? Você vai fazer outra coisa, não vai fazer isso de jeito 
nenhum”. Mas aí acontece uma coisa muito interessante que eu observei 
depois como que o idoso precisa falar dele. Então, eu venci, o Padre Waldemar 
acabou se deixando levar, porque ele precisava resgatar. Porque quando 
comecei as primeiras entrevistas com ele, estava muito resistente. Então falei 
assim: “ele não vai confiar em mim, para se abrir”, porque ele era uma pessoa 
fechada.  

 



 50 

Padre Waldemar desde garoto, sempre foi uma pessoa muito reservada. E por causa disso, 

o Prof. Paulo Campbell acreditava que ele não confiaria nele ao ponto de contar detalhes de sua 

vida. Por ter mais contato com a Prof.ª Lindomar Martins Valle, que foi quem o apresentou ao 

professor, sabia que a mesma tinha guardado tudo de sua família, cartas, fotos, etc. Todavia, 

Waldemar não queria que ninguém tivesse acesso a isso, pois por mais que tivessem uma boa 

relação, Lindomar e ele eram muito distantes um do outro. “Embora, socialmente ali todo 

mundo junto, mas eles eram pessoas extremamente fechadas, geniosas, independentes e aí era 

a relação familiar. Aí eu falei assim ‘gente, dessa história aqui não vai sair nada’”.  

Entretanto, com o tempo, diante da insistência de sua irmã Lindomar e de Dona Yza Fava, 

sua amiga de anos e orientadora do trabalho, acabou cedendo e envolvendo-se no projeto. 

Segundo o Prof. Paulo Campbell, Waldemar falava de si e de sua trajetória, mas com muito 

cuidado a fim de que quem lesse aquilo que ele tinha falado pudesse compreendê-lo e não 

interpretasse os fatos de maneira equivocada. “E ele falava ‘vou te falar isso, mas isso você não 

pode escrever, vou te falar isso, mas isso você não pode escrever’, mas nada era uma grande 

revelação”.  

Depois do trabalho concluído e apresentado na Universidade, a Editora Loyola, o 

solicitou para uma leitura. Na época, após a leitura do mesmo quiseram publicá-lo. Neste 

mesmo período, Padre Waldemar estava trabalhando na tradução do Latim para o português da 

Summa Theologica – Esperança – de Santo Tomás de Aquino13 que foi posteriormente 

publicado. Para este trabalho foram convidados os 30 mais importantes latinistas do país e Padre 

Waldemar foi um dos convidados.  

 

E eles quiseram publicar. E não por mim, evidente, mas porque eles 
conheciam o valor que tinha o Padre Waldemar e mesmo sendo um trabalho 
simples, precisava ser publicado, estava falando dele. Nossa, eu fui recebido 
muitíssimo bem na Loyola. Fui lá várias vezes, aquela relação de autor com a 
editora. Nossa, tudo o que eu quis fazer no livro eles fizeram e o superior lá 
falou: “não pense em preço, quer orelha? Ponha orelha. Tem muita foto? Quais 
as fotos que ele quer colocar, vai colocar”. [...] Os detalhes e a diagramação 
dele foi muito bem-feita (PROF. PAULO CAMPBELL).   

 

O livro foi publicado e lançado perto da celebração do jubileu de seus 50 anos de vida 

sacerdotal. Aqui buscou-se revelar alguns traços da personalidade de Waldemar Valle Martins. 

                                                      
13 AQUINO, Tomás. Suma Teológica – a fé, a esperança e a caridade – v. 5. II seção da II Parte – Questões 1-56. 
Edições Loyola.  



 51 

Na sequência, buscar-se-á revelar sua atuação na Paróquia do Senhor dos Passos e de como ele 

contribuiu para a edificação da comunidade.  

 

1.2.2 Paróquia do Senhor dos Passos 
 

 

 
Figura 25 – Paróquia do Senhor dos Passos – Santos/SP 

 

A Paróquia Senhor dos Passos era um sonho dos moradores do bairro da Vila Rica, em 

Santos. Este bairro forma um quadrilátero entre a Av. Conselheiro Nébias, Rua Machado de 

Assis, Av. Washington Luís e Rua Minas Gerais. 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 26 – Bairro da Vila Rica 
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A paróquia mais próxima na época era a de Santo Antônio do Embaré, que fica mais ou 

menos a dois quilômetros de distância. Padre Waldemar atuava no Colégio Canadá lecionando 

aulas de religião, juntamente com a Irmã Ruth Montenegro e uma equipe de professores 

catequistas. A Irmandade do Senhor Jesus dos Passos havia conseguido um terreno de uma 

praça meio abandonada em uma lateral do Colégio, voltada para a Av. Washington Luís (o 

Colégio Canadá ficava situado na Praça Voluntários Santistas, entre duas praças. A maior era 

ajardinada, voltada para a Av. Conselheiro Nébias). Na época, Padre Waldemar era orientador 

da JUC (Juventude Universitária Católica) e com esses universitários desejava formar uma 

comunidade paroquial em moldes mais modernos. Padre Waldemar entrou em contato com o 

Monsenhor Crescenti, capelão da Irmandade, e depois de algumas conversas acertaram um 

acordo. Após refletir sobre a questão, o bispo diocesano solicitou ao Padre Waldemar Valle 

Martins para que iniciasse um trabalho de formação de uma comunidade no bairro, para que a 

paróquia pudesse aos poucos ser introduzida. A entrevistada Vania Denari, que auxiliou na 

criação da paróquia, recordou bem como o processo se deu.  

 

Então, um dia numa missa ele perguntou quem morava aqui nessa região que 
foi demarcada. E então, fez o seguinte: cada paroquiano que morasse na 
paróquia, no quarteirão era responsável para convidar todos os moradores do 
quarteirão e fazer uma missa em casa. Então, nós cedemos a nossa casa e 
fomos de casa em casa, prédio em prédio desse quarteirão que era aqui na 
Azevedo Sodré 50, que nós morávamos. Então, cada quarteirão tinha um 
responsável, cedia a casa e convidava os vizinhos e ele ia na casa, marcava o 
dia e fazia a missa. E nós não imaginávamos que viesse tanta gente, enchia a 
casa, a sala, inclusive ficou gente para fora porque não cabia dentro do local 
que foi a missa. Aí depois da missa ele explicava como que ia montar a 
paróquia e convidou todo mundo para participar. Nós tínhamos reuniões, às 
vezes, até duas vezes por mês, para poder tocar para frente a ideia. Era uma 
ideia mirabolante, era ali o colégio Canadá que tinha aquele terreno que foi 
cedido. Então, nós fazíamos a missa na escola, que cedeu o espaço para 
participarmos lá.  
 

O processo começou, como relatado, com uma missa que era celebrada no anfiteatro do 

Colégio Canadá. Em um primeiro momento iam os alunos do colégio, mas com tempo, a notícia 

se espalhou e a frequência começou a aumentar com a participação dos moradores das 

redondezas.  

Quando surgiu a ideia de se construir uma paróquia no local, Padre Waldemar formou 55 

casais para que eles iniciassem um trabalho de evangelização em suas ruas. Criavam pequenos 

grupos ao se reunirem com seus vizinhos, o que fortaleceu os laços no bairro e refletiu na 

construção da nova comunidade que iria nascer alguns anos depois. Segundo Vania Denari, 



 53 

“nós iniciamos nosso trabalho de igreja com o Padre Waldemar. E foi bom, porque lá nós 

conhecemos um grupo de casais fantásticos”.  

 

 
Figura 27 – Interior da Igreja dos Passos – missa jubileu de ouro Padre Waldemar 

 

Certamente a construção da Paróquia Senhor dos Passos, foi um grande desafio para o 

Padre Waldemar. Envolver um número grande de pessoas, orientá-las e articular de forma a 

conseguir os resultados não é uma tarefa fácil. Segundo Bourdieu (2008, p. 89), uma situação 

em que tais direcionamentos são necessários está fadada ao fracasso quando é coordenada por 

um sujeito que não possua a “autoridade” necessária para desempenhar tal papel. Ou seja, os 

resultados só são possíveis se o locutor tiver “poder” para emitir a mensagem que está passando. 

Sendo assim, pode-se observar que Padre Waldemar possuía essa autoridade, embasada pela 

Igreja, e também por características próprias de sua personalidade e postura.  

O capital simbólico, segundo Bourdieu (2001b, p. 9), está relacionado com este “poder” 

citado anteriormente que é um dos meios pelo qual se atribui o prestígio. Este capital só é 

possível quando os agentes o interpretam desta forma, ou seja, a menos que a autoridade seja 

reconhecida pelos demais, o poder simbólico não acontece. Como relatado, Padre Waldemar 

possuía uma liderança evidente, em grande parte lhe conferida pelos outros.  

 

O capital simbólico, que corresponde ao conjunto dos rituais (como as boas 
maneiras ou protocolo) ligados à honra e ao reconhecimento. Afinal, apenas o 
crédito e a autoridade conferem a um agente o reconhecimento e a posse das 
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três outras formas de capital. Ele permite compreender que as múltiplas 
manifestações do código de honra e das regras de boa conduta não são apenas 
exigências do controle social, mas são constitutivas de vantagens sociais com 
consequências efetivas (BONNEWITZ, 2003, p. 54). 

 

Dr. Fúlvio Casal, amigo de Padre Waldemar e também paroquiano, relatou como foram 

os seus primeiros contatos com a nova comunidade que surgia.  

 
Aliás, eu conhecia ele desde quando fazia as missas no Canadá, onde até eu 
estudei e ele também. As missas eram lá no Anfiteatro, enquanto se construía 
a igreja. Eu frequentava lá. Ele me convocou para trabalhar com ele, eu e o 
pai dele. Fizemos todo o levantamento contábil da igreja, porque ele tinha um 
caixote grande. E ele tinha os cheques e pagava as coisas, e não tinha ninguém. 
Aí terminava o talão de cheque ele jogava naquele cesto os documentos e 
recibos. Ele falou: “olha, eu preciso de você e se você quiser trabalhar aqui, 
meu pai está fazendo lá um serviço...”, como é a minha área, contabilidade 
falei: “tudo bem”. Fui lá, trabalhávamos a noite, eu e o pai dele. Às vezes ele 
chegava, mas ele era danado, a gente tinha dúvida no cheque, num canhoto e 
queria saber qual era o documento. Ele se lembrava “é tal, assim, assim”, a 
gente procurava e encontrava lá, cabeça muito boa. 
 

Sua memória era algo que espantava ao Dr. Fúlvio Casal, que acompanhou o Padre 

Waldemar no início da construção da Igreja do Senhor dos Passos. Sempre que era inquerido 

sobre algum pagamento realizado, lembrava imediatamente do que se tratava. Afirmou ainda 

que Padre Waldemar permanecia com seu pai e com o Dr. Fúlvio Casal a noite, tirando as 

dúvidas com relação aos pagamentos realizados. “Eu saía um pouco mais tarde da casa dele, 

ele chegava umas 22 horas e ficava conosco lá. Eu, o pai e ele revendo as coisas, até que 

consegui atualizar tudo. Daí para frente foi fácil e eu fiquei com ele lá uns 7 anos, até ele 

renunciar”.  

Dr. Fúlvio Casal, que na época morava na Av. Washington Luiz, recordou que foi algo 

maravilhoso para o bairro a implantação de uma igreja e ao mesmo tempo “com um pároco que 

era uma figura notável, conhecido em Santos. Então valeu muito a pena, foi muito importante, 

desenvolveu aqui de forma religiosa”. Foi um passo importante para o catolicismo a construção 

de uma paróquia no bairro. Conforme a construção se dava aumentava a participação das 

pessoas nas missas.  

 
E foi formidável, o pessoal começou a frequentar e ele era muito agradável, 
montou uma equipe muito boa. E valeu, foi uma grande ideia da diocese 
quando criou isso aqui. O terreno foi cedido, daí o Padre Waldemar foi 
indicado, primeiro pároco, e se construiu (DR. FÚLVIO CASAL). 
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Vania Denari chamou a atenção de que o principal efeito de tudo aquilo que na época 

estava acontecendo era a prática da vivência em uma comunidade, porque era tudo repartido, 

era tudo em comum. “Era todo mundo disperso, um aqui outro lá. Assim não, juntou a turma 

toda, todo mundo lutando junto para a criação, para divulgar”. Segundo ela ainda, a ideia da 

criação da paróquia partiu do próprio Padre Waldemar, que através de seu trabalho no Colégio 

Canadá e junto as famílias, viu a necessidade da implantação de uma paróquia na área. “E tudo 

começou com 55 casais preparados por ele”.  

 Confirmou também que a comunidade abraçou a ideia da criação da paróquia e que foi 

algo importante para o bairro. Tanto que logo foi erguida a paróquia, pois tinha sido feito um 

bom trabalho, muito bem pensado. Ainda assim, tudo foi feito com muito sacrifício e esforço. 

  

 
Figura 28 – Padre Waldemar presidindo uma celebração eucarística 

 

Prof.ª Maria Helena Lambert, que trabalhou com o Padre Waldemar nas Faculdades 

Católicas de Santos e atuou por um tempo na Paróquia dos Passos falou da importância de a 

comunidade ser instalada no bairro. “Ali a igreja foi construída mesmo para ser o encontro de 
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todo mundo. A gente não tinha um lugar para se encontrar. Então, havia uma necessidade de 

construir”. 

Altair Bozon, paroquiana e amiga, lembrou que a passagem de Padre Waldemar pela 

comunidade foi muito boa, pois ele se doava bastante. Era um bairro da cidade em que morava 

muitos profissionais liberais, como médicos, advogados, etc. Muitas pessoas influentes da 

sociedade santista da época participaram da construção, como o Dr. Paulo de Oliveira (que 

havia sido amigo e colega do Dr. Martins Fontes, grande médico e poeta santista) e sua esposa 

Dona Geinha (filha do Dr. Samuel Leão de Moura, médico conhecido em Santos), que 

ofereceram sua casa para a celebração da primeira missa e se tornaram importantes auxiliares 

do Padre Waldemar.  

 

 
Figura 29 – Henrique Ivamoto, Prof.ª Cida Franco, Prof. Oswaldo Paulino, Dona Geinha (esposa do Dr. Paulo e filha do Dr. 
Samuel Leão de Moura), Dr. Emílio Perez, Dr. Paulo de Oliveira e Prof. Dr. Padre Waldemar Valle Martins.  

 

A Igreja do Senhor dos Passos tornou-se uma referência para o bairro da Vila Rica. 

Segundo Altair Bozon, a comunidade aos poucos se tornou local de encontro para as famílias 

do bairro, devido ao trabalho anterior que havia sido feito nas casas. Isso facilitou o 

entrosamento entre as pessoas, criando um ambiente de fraternidade, amizade e de bom 
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relacionamento. Foi muito importante também para a juventude, que adquiriu um espaço para 

encontros em um ambiente sadio, o que trazia tranquilidade para os pais.  

 

[...] tinha a tarde dos jovens que iam para igreja e faziam aquelas reuniões. 
Meus filhos participavam daquelas reuniões de jovens e foi muito importante. 
Naquela época se você não pega o jovem e coloca em uma parte assim, ele vai 
procurar outros caminhos, vem a droga, vem uma série de coisas. E quando 
formou comunidade religiosa, foi muito bom porque a gente ficou muito 
tranquilo. Eles iam para o cinema, iam encontrar com os amigos, mas eles 
tinham a comunidade. [...] Não sei se hoje em dia ainda existe, porque hoje 
em dia é tudo tão diferente (ALTAIR BOZON). 
 

Isso também levou os jovens à criação de laços, pois como as famílias se conheciam, 

acabavam depois das reuniões realizadas na paróquia, saindo juntos para irem ao cinema ou até 

mesmo para encontros informais nas casas das famílias. Segundo Altair Bozon, muitas vezes 

os jovens da paróquia iam para a sua casa e ficavam lá “batendo papo”, brincando de uma 

maneira sadia, descontraída e com muito respeito. “A comunidade foi uma das coisas mais 

importantes que aconteceu aqui, foi a comunidade dos Passos”.  

 

 
        Figura 30 – Convite para inauguração Paróquia dos Passos   

 



 58 

Com o tempo a Igreja dos Passos acabou se tornando uma referência para a cidade. 

 

A igreja era muito requisitada, era super importante. Você falava na Igreja dos 
Passos na época do Padre Waldemar, nossa, todo mundo tinha uma reverência, 
tirava o chapéu. Porque ele foi muito importante para Santos, era uma pessoa 
que tinha que ser diferente, tinha que ser muito mais reconhecido. Porque era 
uma pessoa de um carisma fora do normal. E era muito vanguardista 
(ALTAIR BOZON). 
 

Segundo ela ainda, Padre Waldemar era muito respeitado pela comunidade, pois as 

pessoas o admiravam e o respeitavam. Tanto que depois fizeram uma galeria de fotos em que 

se encontram fotos suas e que permanece até hoje na Igreja dos Passos.  

Isa Curado que também conviveu com ele na paróquia, em sua entrevista confirmou essas 

informações. Segundo ela, Padre Waldemar era uma figura insubstituível, que batalhou muito 

para a construção e criação da Paróquia dos Passos.  

 

A paróquia começou do zero, teve que implantar tudo. E ele conseguiu 
coordenar tudo, com tanta sabedoria e nós continuamos até hoje seguindo as 
coisas dele. Uma coisa um pouquinho mais, outra um pouquinho menos, mas 
a estrutura básica veio dele. As coisas que foram colocadas continuam sendo 
usadas e talvez um outro padre não fosse tão bem no que ele conseguiu fazer. 
Porque não é fácil uma paróquia começar do zero assim, sem ninguém. Tinha 
aquelas pessoas que começaram também junto dele, a família do doutor 
Nelson, algumas famílias, mas pouquíssima gente para depois ele estruturar 
toda essa igreja. Foi tudo muito bem feito.  
 

Continuou afirmando que nunca ouviu ninguém falar que não ia à missa por não gostar 

do padre ou de sua homilia. Ao contrário, disse que sempre iam muitas pessoas em suas missas, 

que elas ficavam cheias e que eram concorridas. E que as pessoas iam para ouvi-lo, pois ele era 

muito “cativante e conseguia prender a gente lá”. Disse que sempre ouvia que a homilia do 

Padre Waldemar era muito boa, as pessoas afirmavam que se sentiam muito bem ao presenciá-

las. Ao ser questionada sobre o que falavam do padre na época, afirmou que sempre escutava 

coisas positivas a seu respeito.  

A entrevistada Ruth Lopes confirmou que as missas eram bem preparadas e ele tinha a 

preocupação de colocar leigos na porta para acolherem as pessoas que chegavam à igreja. 

Para o Padre Javier Arana, Padre Waldemar sempre teve a preocupação de que a Paróquia 

dos Passos servisse de espaço intelectual e cultural para a cidade. Era um homem 
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preocupadíssimo com a cultura e a arte. Na época o Teatro Coliseu14 estava em reforma e por 

conta disso, diversas apresentações musicais, especialmente corais, foram realizadas na Igreja 

dos Passos. “Tinha o concerto de Cravo, Coral de Campinas da UNICAMP, Luterano, quarteto 

do Estado. Era teatro Teresa de Jesus [...]. Era muito interessante”.  

 

[...] Está escrito lá no A Tribuna este padre basco que fez da Paróquia dos 
Passos o Centro Cultural de Santos, o Gilberto Mendes15 sempre estava lá... 
também estava fechado o teatro Coliseu e a gente não tinha o teatro ainda, mas 
era fato e sempre foi assim. Eu lembro quando trouxe os jesuítas, a 
“septuagésima” trouxesse de Campinas, muita gente, ele criou esse tipo de 
igreja, de comunidade. Foi muita ciumenta a comunidade dos Passos. Depois 
parou, continua sendo uma paróquia boa, mas perdeu aquela mística dos 
Passos. Interessante, e foi o Padre Waldemar que imprimiu essa marca. Que 
dizer do Waldemar? Olha, inteligente, tem os livros dele aí, sábio, no dia-a-
dia tranquilo, uma pessoa querida, confiável e amigo (PADRE JAVIER 
ARANA). 
 

Percebendo que estavam a frente de uma paróquia com um nível intelectual elevado, tanto 

Padre Waldemar quanto o Padre Javier Arana, que depois o sucedeu, pensaram em criar na 

época uma academia das ciências de Santos, visto que havia muita gente boa e capacitada para 

tal desafio. O objetivo do Padre Waldemar era agregar professores de Filosofia, médicos, 

advogados, engenheiros de uma mentalidade humanista. O Padre Javier Arana, descreveu como 

foi a iniciativa: “ele criou um grupo de padres com a Prof.ª de Filosofia Conceição Neves 

Gmeiner para estudar Filosofia, um grupo informal. Muito bom, era interessante, durou pouco 

umas seis reuniões só, por causa das dificuldades”.  

Como outros entrevistados também relataram, o Padre Javier Arana confirmou que o 

Padre Waldemar “era muito preocupado com a cultura dos padres, mas era muito amplo, muito 

humilde. Ele era muito tranquilo, sabia que a vida é curta. Sabia que era curta e efêmera”. 

                                                      
14 Maior teatro da cidade, com capacidade para 1 mil espectadores, o Teatro Coliseu possui a configuração atual 
desde 1924. O prédio em estilo eclético, belos afrescos e detalhes arquitetônicos, conta com acústica excelente e 
requintes de decoração que lhe deram fama e o classificaram entre os melhores do país. Foi palco da estreia do 
cinema falado em Santos e, em 1929, o Teatro Coliseu recebeu os principais musicais, concertos, óperas, peças 
teatrais e outros espetáculos de companhias nacionais e internacionais. Entrou em decadência nos anos 1970 e foi 
desativado na década seguinte. Abandonado, passou quase 10 anos em obras de recuperação e reabriu as portas 
em 2006.Cf. Disponível: http://www.turismosantos.com.br/?q=pt-br/node/82 
15 Maestro e compositor, Gilberto Ambrosio Garcia Mendes nasceu em Santos, no litoral de São Paulo no dia 13 de 
outubro de 1922 e era conhecido internacionalmente. Iniciou seus estudos de música aos 18 anos, no Conservatório 
Musical de Santos. Praticamente autodidata, compôs sob orientação de Cláudio Santoro e Olivier Toni. Frequentou o 
Ferienkurse fuer Neue Musik de Darmstadt, na Alemanha, em 1962 e 1968. Gilberto Mendes é doutor pela Universidade 
de São Paulo, onde deu aulas no Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes até se aposentar. Seu livro 
"Uma Odisséia Musical" foi publicado pela Edusp. Cf. Disponível em: http://g1.globo.com/sp/santos-
regiao/noticia/2016/01/maestro-e-compositor-santista-gilberto-mendes-morre-aos-93-anos.html 



 60 

Após um trabalho incansável que durou 9 anos de construção e criação da Paróquia dos 

Passos, Padre Waldemar viu que era hora de sair. “Ele pediu para sair. Ele falou para mim: ‘eu 

fui para lá em 62 e vou ficar aqui até 74’. Dez anos, ele saiu. Eu fiquei lá por dez anos, depois 

que ele saiu. Ele saiu, porque ele quis, tranquilo. Foi no dia 16 de outubro” (PADRE JAVIER 

ARANA). 

Outro aspecto interessante que apareceu nas entrevistas foi o espírito inovador do Padre 

Waldemar. Para o Dr. Fúlvio Casal ele era um inovador, sendo visto por muitos como um padre 

progressista. Era muito sério, trabalhava muito, sempre atencioso. Com relação ao Concílio 

Vaticano II16, estava aberto as propostas e buscou se adaptar o melhor possível.  

Segundo Maria Antonieta, sua sobrinha, filha de José, que era irmão do Padre Waldemar 

e que o denomina como “tio padre”,  

 

Ele (Waldemar), a tia Maia e o tio Rubens, tinham assim suas discussões, não 
que com papai não tivesse, mas as ideias eram mais parecidas e às vezes até o 
papai brincava que ele era mais clássico, que ele era até, vamos dizer assim, 
menos liberal que o tio padre. Porque o papai brincava assim “hoje vou para 
São Paulo assistir uma missa com ‘m’ maiúsculo, vou no São Bento, assistir 
um canto gregoriano com órgão”. E era muito engraçado o tio padre 
(Waldemar) já queria uma coisa mais liberal. Então eu brincava: “ah, eu 
também gosto tio padre de música, de canto gregoriano como de órgão”. Eu 
acabava puxando para o lado do papai. E ele já queria ter uma coisa mais 
liberal, justamente para tentar chamar o pessoal. Então, o papai falava assim: 
“as missas deveriam voltar a ser em latim” (risos). E era muito engraçado, 
tinha algumas discussões assim que o papai era mais tradicionalista do que o 
próprio tio padre. E a batina era muito engraçado, porque eu conheci o tio 
padre com batina, claro, naquela época e quando ele tirou a batina, também 
foi interessante, porque aí já não estava mais vendo ele como padre, porque 
para mim padre tinha que usar a batina, acho que puxei um pouco o papai do 
clássico, e eu estranhava no começo. 
 

Segundo relatos de Maria Antonieta, muitas vezes José e Padre Waldemar discutiam por 

causa das mudanças que estavam ocorrendo na Igreja, pois José tinha uma visão mais 

conservadora.  

 

[...] Ele discutia muito com o tio padre e falava: “não, não vem com essa 
história de violão, por Roberto Carlos na missa”. O tio padre já queria fazer 

                                                      
16 Concílio convocado pelo Papa João XXIII no ano de 1962 e que terminou sob o Pontificado de Paulo VI em 
1965. Foi convocado com o intuito de um aggiornamento da Igreja, ou seja, de uma atualização de sua práticas. 
Houveram diversas mudanças na forma da administração dos sacramentos. Por exemplo, a missa antes do Concílio 
era celebrada pelo sacerdote de costas e em Latim. Passou-se a ser celebrada na língua vernácula do país e o padre 
voltado de frente para o povo. Foi um processo de “modernização”, abertura da Igreja ao mundo contemporâneo. 
Nota do autor. 
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isso. [...] Então, esses pontos eu lembro que eles discutiam um pouco, porque 
o tio padre queria chamar os jovens e tudo mais. [...] O tio padre já tinha uma 
visão muito maior, claro, até pelo fato dele ter estudado e morado fora, acho 
que isso daí, não tenha dúvida, que essa bagagem cultural dele foi fantástica. 
Todas as línguas que ele falava. E simples, uma pessoa super simples, o mais 
incrível era isso.  
 

Portanto, Padre Waldemar buscou introduzir mudanças visando atrair pessoas para as 

celebrações litúrgicas. Foi um dos primeiros padres da Diocese de Santos a abolir a batina; 

introduziu o uso de violão nas celebrações; buscava estar perto da juventude, pois compreendia 

que ela era o futuro da Igreja.  

Era considerado um homem a frente de seu tempo, muito aberto ao diálogo, segundo a 

Prof.ª Maria Helena Lambert. “Eu sempre achei isso, ele sempre foi uma pessoa que tinha uma 

mentalidade bem aberta, ele era bem à frente do tempo e ele sempre fazia isso, mesmo na 

universidade, sempre debates”. 

A mesma opinião é compartilhada pelo Prof. Paulo Campbell. “São duas coisas que 

marcam mais, você ter tido a oportunidade de conhecer uma pessoa que estava muito além do 

seu tempo e não foi compreendido dentro da própria igreja, até por isso mesmo”.  

Padre Javier Arana disse que o Concílio era o início de uma maneira nova de se ver as 

coisas. Afirmou que Padre Waldemar era um ser livre e o Concílio representou a oportunidade 

de ele ministrar cursos que visassem uma maior abertura para o mundo contemporâneo. Sua 

empolgação era tanta que ele recebeu um exemplar do Concílio em Latim e traduziu para o 

português a fim de que seus paroquianos (em torno de 60 pessoas) pudessem ter acesso e, em 

conjunto com ele, poderem aplicá-lo na paróquia. Trabalhava muito a questão litúrgica e social 

do documento. Na visão de Padre Javier Arana, o Padre Waldemar poderia ser visto como um 

homem moderno.  

 

Moderno, aquele que vive a essência e é capaz de se desprender daquilo que 
é acidental; esse é o moderno. Antiquado é aquele que se prende aos detalhes 
e não dá importância a essência que é o amor, que é saber tratar bem as 
pessoas, abrir caminho para as pessoas do mundo de hoje que é difícil, as 
pessoas estão difíceis. 

 

Segundo Alair Cunha, Padre Waldemar “era para a frente em tudo, para a frente até no 

comportamento dele, a postura dele, ele era para frente, mas para frente com respeito. Não é 

essa coisa que a gente vê hoje, ele era diferente”. 
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Sua visão sobre o celibato sacerdotal também expressava uma interpretação de 

vanguarda. Segundo Fernanda Garcia, que foi sua aluna no curso de Filosofia na Universidade 

Católica de Santos entre os anos 2000 e 2003, ao ser questionado em sala de aula sobre o que 

ele achava do celibato respondeu: “Eu, Waldemar Valle Martins, acho que deveria ser 

opcional”. 

Quando perguntado ao Dr. Fúlvio Casal se Padre Waldemar enfrentou alguma dificuldade 

à frente da Paróquia dos Passos disse: “algumas vezes”. Alegou que a grande dificuldade se deu 

por causa da abertura proporcionada pelo Concílio Vaticano II, uma vez que Padre Waldemar 

era a favor desta abertura e muitos paroquianos eram contrários, o que levou a objeções por 

parte de tais pessoas. Havia muita resistência por parte de alguns fiéis, presos ainda a uma 

tradição. Aqui percebe-se uma questão que ganhou muita força neste período que foi o conflito 

entre progressistas (que eram a favor de uma renovação da Igreja) e conservadores (apegados a 

tradição da Igreja com relação aos costumes) no seio do catolicismo.17 

 

Eu mesmo assisti uma vez que ele fez a noite uma reunião com um grupo da 
igreja, os paroquianos foram e teve uma pessoa lá que realmente se defrontou 
com ele em bom nível. Mas, o pessoal confiava muito nele, ouvia-o muito. 
Mas eu não acho que era unanimidade, no total. Acho que também é difícil 
chegar nesse ponto, mas ele tinha algumas resistências, ele era muito exigente 
(DR. FÚLVIO CASAL). 
 

Alair Cunha afirmou em sua entrevista, que quando apareceu a pílula anticoncepcional, 

Padre Waldemar fez uma convocação e trabalhou a encíclica Humanae Vitae do Papa Paulo 

VI18 para explicar aos paroquianos sobre o que a mesma falava sobre métodos contraceptivos.  

 
Mas desde esse dia fiquei fascinada com a intelectualidade dele [...], não 
baixava o nível. Ele fazia com que a gente alcançasse o nível dele. Não era 
isso? Eu posso dizer também que o Padre Waldemar é um padre as antigas, 
mas a frente da época. Porque ele fazia umas afirmações, umas coisas 
incríveis.  

 

                                                      
17 Tal situação perdurará até o advento do Pontificado de João Paulo II, quando os conservadores ganharam mais 
espaço e praticamente sufocaram os progressistas. O caso mais conhecido foi o do Frei Leonardo Boff que sofreu 
sanções por parte do Vaticano por suas ideias teológicas. Os progressistas na América Latina foram vistos como 
adeptos da Teologia da Libertação, movimento que condenava o capitalismo selvagem e era observado com 
desconfiança pelo Vaticano, por ter ideais bem próximos ao marxismo. Isso fez também com que a ditadura militar 
no Brasil vigiasse de perto os bispos e padres alinhados a este tipo de teologia.  
18 Encíclica do Papa Paulo VI lançada em 25 de julho de 1968 que emite a opinião da Igreja com relação a métodos 
contraceptivos e controle de natalidade. Nota do autor.  
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Tal reunião foi uma palestra sobre a concepção da natalidade no salão de baixo da atual 

Igreja dos Passos, que estava abarrotada de gente. Padre Manoel Pestana Filho, sacerdote da 

Diocese de Santos e conservador, soube desta palestra e foi em conjunto com alguns fiéis 

ligados a ele para contestar tal interpretação.  

Vania Denari afirmou que não teve conhecimento de dificuldades, mas, como a opinião 

sobre ele não era uma unanimidade, algumas pessoas que não gostavam dele buscavam criar 

alguns problemas. Mas, como a maioria o admirava e gostava, essas pessoas acabavam por si 

só se afastando. “Porque a turma da comunidade, quem não queria trabalhar saía fora, entrava 

outro para trabalhar. Porque como você vai cuidar de uma obra deste tamanho se não for bem 

assessorado?”. 

 

1.2.3 O exercício do sacerdócio 
 
 
Como sacerdote, Waldemar Valle Martins era visto como muito disciplinado, cumpridor 

de horários. Uma atitude curiosa de sua parte, que foi mencionada por alguns entrevistados, era 

que sempre que tinha um acontecimento importante, costumava olhar no relógio. Quando ele 

ia fazer uma homilia tinha um tempo certo, olhava no relógio quando começava, depois quando 

terminava.  

Segundo Maria Antonieta, Waldemar era um homem devotado às pessoas, buscando 

ajudá-las naquilo que conseguia e que, por causa disso, muitas vezes não tinha tempo para si.   

 

Ele não tinha um momento para ele, eu nunca vi isso. Quando eu era criança 
que ele morava na casa dos meus avós, ele tinha um escritório no fundo da 
casa e ele estava constantemente naquele escritório. Vinha em alguns 
momentos, conversava com a gente. Mas já estava indo lá para continuar... 
Muito presente, mas depois daquele espaço de tempo que ele ficou com a 
gente, ele já estava indo lá trabalhar, já estava resolvendo as coisas. Então, eu 
nunca vi meu tio descansar, por isso que eu falo, ele viveu para os outros. [...] 
Ele tinha uma espiritualidade maravilhosa que eu sabia por causa de outras 
pessoas [...]. Muitas pessoas que iam procurá-lo, chegavam completamente 
cabisbaixas e saíam rindo, com a vida maravilhosa. Então, ele tinha esse dom 
realmente de ser uma pessoa espetacular. [...] Ele era uma pessoa assim 
simples, que se dedicava realmente ao outro, nunca pensava em si, sempre no 
outro. 

 

Era um padre extremamente dedicado, levando tudo o que fazia muito a sério. Segundo 

o Dr. Fúlvio Casal ele foi um baluarte na edificação do templo, “se interessava e acompanhava 

tudo, subindo em escada para ver como se desenvolvia a construção. Estava sempre disponível 
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para o serviço, dando atenção a quem o procurava”. Recordou que o Padre Waldemar era 

enérgico em relação a disciplina, não titubeando em tomar decisões, sejam quais fossem. Em 

sua entrevista, alegou que no tempo que conviveu com o Padre Waldemar aprendeu muito e 

começou a ajudar na parte contábil da igreja. Padre Waldemar era um frequentador do lar do 

Dr. Fúlvio Casal e participante de momentos marcantes em sua história, como a morte de seu 

filho. Ele guardava boas lembranças da atuação do Padre Waldemar na Paróquia dos Passos.   

 

Achava um homem extraordinário, levava tudo muito a sério, as coisas dele 
procurava que funcionassem direitinho, no horário, ele era muito [...] 
brincalhão de um jeito fácil. Mas de temperamento forte, se ele se aborrecia, 
não fazia cerimônia, demonstrava que estava contrariado.  

 

 
Figura 31 – Encontro na reitoria da Unisantos com ex-colegas de turma do Canadá 

 

 
Figura 32 – Missa de Formatura turma do curso da 3ª idade 
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A Prof.ª Maria Helena Lambert afirmou que ele foi um ótimo padre em sua visão. Quando 

era solicitado estava sempre disponível e que uma de suas maiores realizações foi conseguir 

formar uma comunidade com bastante entrosamento entre seus membros.  

Altair Bozon confirmou a importância dele para a comunidade que se ergueu. Em sua 

entrevista expressou a opinião de que paróquia era a paixão da vida dele, “como um filho que 

ele teve e que não criou”. Disse que tinha estabelecido um grande vínculo de amizade com o 

Padre Waldemar e queria que ele celebrasse seu matrimônio. Entretanto, relatou que na época 

ele não estava em Santos.   

 

E ele foi para Presidente Prudente e a gente se comunicava e eu queria que ele 
viesse fazer o meu casamento. Estava marcado para o dia 9 de maio, era dia 
do aniversário do meu pai e ele tinha dito que viria e precisava de uma licença 
para vir fazer (ALTAIR BOZON). 

 

A autorização para que pudesse celebrar o casamento foi dada ao Padre Waldemar e ele 

pôde vir presidir o matrimônio. O carinho de Altair pelo padre amigo era tão grande, que ela 

colocou seu nome no convite de casamento, como uma forma de homenageá-lo. 

 

 
           Figura 33 – Convite de casamento 
 
 

Assim, Padre Waldemar veio de jipe de Presidente Prudente, cheio de lama, pois havia 

chovido muito na noite anterior. Chegando em Santos, atendeu os noivos em confissão e 

presidiu o casamento na Igreja do Carmo, no centro da cidade.  
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Quando teve seu segundo filho, relatou que o Padre Waldemar já tinha retornado ao Brasil 

e sabendo do ocorrido foi visitá-la no hospital, onde o batizou-o na Capela da Santa Casa de 

Santos. 

 

Quatro anos depois eu tive o meu menino [...]. Padre Waldemar estava no 
Brasil e ele nasceu na Santa Casa e o Padre Waldemar ia fazer uma visita para 
mim. Ele me ligou falando que ia fazer uma visita, já tinha voltado para 
Santos. Eu falei: “vem no dia que eu for sair que aí a gente vai na capelinha 
da igreja e faz o batizado”. Nós fomos na capela da igreja e ele batizou meu 
filho na hora que estava saindo do hospital. São coisas, são fatos que me 
marcaram; casamento é importante, batizado de um filho, são todos valores 
que para mim são importantes e ele foi presente nessas datas principais. [...] 
Toda vez que sentia alguma coisa afligindo, que você tem no decorrer da vida 
uma série de coisas, ele era sempre meu conselheiro. Qualquer coisa em casa 
“vou perguntar para o Padre Waldemar” “vou falar com o Padre Waldemar”. 
Ele foi muito importante para nós durante a minha vida inteira. Então, para a 
mim a perda dele foi muito difícil. 

 

 
 

Figura 34 – Certidão de batismo  

 

Em um outro momento marcante de sua vida, que foi a morte de seu pai, Altair Bozon 

relatou que Padre Waldemar disse-lhe a seguinte frase: “eu não vou substituir o seu pai, mas 
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quero ajudar você no que você precisar”. Segundo ela, essa foi a última vez que tiveram contato, 

pois logo depois ele veio a falecer.  

A Sr.ª Ruth Lopes, foi uma das pessoas que cuidaram dele no final de sua vida, quando 

estava doente e recordou disto com muito carinho. Lembrou que o Padre Waldemar era muito 

procurado para ministrar casamentos e batizados. De acordo com ela, ele era uma pessoa à 

frente de seu tempo e que em uma época em que muitos padres não batizavam filhos de mães 

solteiras, realizava tais batizados sem problemas. Contudo, não sem antes, nas palavras dela, 

“fazer uma boa preparação com as mães e os padrinhos”.  

Homem dedicadíssimo ao próximo, “ele faz falta, pois era um padre que visitava os 

doentes, atendia confissões, não parava” (RUTH LOPES). Sempre que era solicitado ia ao 

encontro de quem precisava. Recordou que uma vez, quando já estava aposentada, Padre 

Waldemar ligou para pedir que ela fosse com ele em um lugar. “E lá eu ia, ia atender as pessoas 

em casa, pessoas com câncer, pessoas acamadas, hospital, ele ia direto em UTI na Santa Casa, 

eu sei porque eu acompanhei”. 

 
Aquilo que eu pude dar uma assistência eu dei. Agora, o que eu devo dizer do 
Padre Waldemar? Um homem muito disciplinado, regras para ele tinham que 
ser observadas, serem cumpridas. Se ele precisava chamar atenção, chamava 
firme, mas com afeto, com amor. Ele nunca ofendia ninguém. Às vezes, a 
gente fazia umas asneiras. Ele chamava e dizia: “isso tem que ser assim, assim, 
assim... não repita mais isso” (RUTH LOPES). 

 

Um dos casais fundadores da Paróquia dos Passos que auxiliaram muito de perto o Padre 

Waldemar foram o Dr. Walter e sua esposa Vania Denari. Ela alegou que o Padre Waldemar 

era rigoroso e que muitas vezes tinham medo de chegar perto dele. “Ele dava ordens e a gente 

cumpria. [...] Não tinha jeito da gente dizer ‘não’ para ele”. Entretanto, ressaltou que com o 

tempo foi percebendo que esse era o jeito dele “ele tinha que ser assim com essa turma toda, 

para manter aquilo funcionando. Ele já tinha mesmo um jeito rigoroso, ele tinha que ser para 

aquilo funcionar direito”.  

Padre Waldemar conseguia isso, segundo Vania Denari, porque “tinha um magnetismo 

pessoal tão grande que a gente, quer dizer, ele atraía. Então, apesar de toda aquela casca que ele 

tinha, parecia um imã que atraía, que você ia fazer o que ele queria”. Assim, muitas vezes, as 

pessoas não conseguiam dizer não, pois ele não dava chance. “Ele era fantástico, eu não conheci 

outro sacerdote como ele, não conheci. [...] Até hoje mesmo com todos os bispos, mesmo com 

Dom David que era muito nosso amigo. Eu não conheci nenhum como Padre Waldemar”. Disse 
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isso pela sua capacidade intelectual e porque ele era incansável, sempre dedicado. “Qualquer 

hora do dia e da noite se precisasse ele estava a sua disposição e estava trabalhando na paróquia. 

Então, você veja, era um homem, um sacerdote, que poucos eu vejo agora”.  

O relato feito pela entrevistada Vania Denari a respeito do “magnetismo pessoal” de Padre 

Waldemar e sua capacidade de atrair as pessoas, remete ao conceito de carisma desenvolvido 

por Weber.   

 

Denominamos “carisma” uma qualidade pessoal considerada extracotidiana 
(na origem, magicamente condicionada, no caso tanto dos profetas quanto dos 
sábios curandeiros ou jurídicos, chefes de caçadores e heróis de guerra) e em 
virtude da qual se atribuem a uma pessoa poderes ou qualidades sobrenaturais, 
sobre-humanos ou, pelo menos, extracotidianos específicos ou então se a toma 
como enviada por Deus, como exemplar e, portanto, como “líder”. O modo 
objetivamente “correto” como essa qualidade teria de ser avaliada, a partir de 
algum ponto de vista ético, estético ou outro qualquer, não tem importância 
alguma para nosso conceito: o que importa é como de fato é avaliada pelos 
carismaticamente dominados – os “adeptos” (WEBER, 2000, pp. 158-159). 

 

Ainda segundo Weber (2000, p. 159), a legitimidade do carisma acontece através do 

reconhecimento dos outros de suas virtudes e capacidades. Através da postura e atitude do 

“líder” as pessoas o validam e assim é possível realizar sua missão. Contudo, se as pessoas não 

o valiam, o “líder” fracassa e junto com ele sua missão. Considerando a teoria de Weber, reflete-

se que, sem o carisma estabelecido e legitimado por seus paroquianos e pessoas que o cercavam, 

os feitos realizados pelo Padre Waldemar teriam uma maior dificuldade de serem alcançados. 

O autor continua explanando que caso o líder, por muito tempo, não apresente provas do 

carisma, e as pessoas começarem a se sentir “abandonadas”, não obtiverem sucesso e, acima de 

tudo, a liderança não proporcionar nenhuma sensação de bem-estar, então a autoridade 

carismática pode chegar ao fim. Acrescente-se também que o “carisma puro” é alheio a 

economia, ou seja, se forma na existência de uma vocação, no sentido de missão, um motivo 

digno de suas ações (WEBER, 2000, p. 161). 

Diante disso, observa-se que mesmo tendo estabelecido um papel de “líder carismático” 

Padre Waldemar, precisava realizar a manutenção de seu desempenho, buscando servir ao 

próximo, manter a esperança e sensação de satisfação das pessoas que o cercavam. Através de 

diversos relatos também é possível observar seu desprendimento econômico e altruísmo de suas 

ações. Além de não buscar recompensas, costumava dispor de seus recursos para servir aos 

outros. Através do seu carisma e com sua visão vanguardista, foi capaz de influenciar pessoas 

e colocar diversos projetos em andamento tendo uma postura revolucionária.  
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O carisma é a grande força revolucionária nas épocas com forte vinculação à 
tradição. Diferentemente da força também revolucionária da ratio, que ou atua 
de fora para dentro – pela modificação das circunstâncias e problemas da vida 
e assim, indiretamente, das respectivas atitudes – ou então por 
intelectualização, o carisma pode ser uma transformação com ponto de partida 
íntimo, a qual, nascida de miséria ou entusiasmo, significa uma modificação 
da direção da consciência e das ações, com orientação totalmente nova de 
todas as atitudes diante de todas as formas de vida e diante do “mundo”, em 
geral. Nas épocas pré-racionalistas, a tradição e o carisma dividem entre si a 
quase totalidade das direções de orientações das ações (WEBER, 2000, p. 
161). 

 

O Prof. Luiz Santana, que na época era um dos jovens que frequentava as missas do Padre 

Waldemar e que posteriormente acabou indo estudar Filosofia por sua influência, afirmou: 

 
[...] Uma missa que por sinal era lotada e a gente sabia que em grande parte 
por conta da presença do Padre Waldemar, porque era uma missa que vários 
intelectuais iam e participavam. O que designava também um apreço pelas 
homilias bem trabalhadas dele que eram fantásticas, fabulosas e eu tinha honra 
de tocar nessa missa, tocar violão, e ele era bem exigente. 

 

Dr. Augusto Zago, ex-sacerdote, que se tornou médico e era amigo do Padre Waldemar 

também confirmou que suas missas eram concorridíssimas. Recordou que suas homilias eram 

extremamente bem preparadas e apresentavam “os fundamentos humanos, fundamentos 

teológicos e fundamentos sociais; ele dava um sermão [...]”. 

Sacerdote culto, conhecedor profundo de Teologia e admirador do processo de abertura 

provindo do Concílio Vaticano II, Padre Waldemar era um sacerdote muito bem preparado para 

a sua função e muito admirado por aqueles que trabalhavam com ele ou frequentavam suas 

missas.  

 
Tanto é que ele falava várias línguas e lia corretamente trabalhos não só do 
Latim, como do Alemão, do Francês, do Inglês e em português ele dava show 
para todo mundo. Então, o Padre Waldemar para mim, ele se tornou um ícone 
em termos de pessoa que sabia fazer as sínteses para o momento. Qual era o 
momento? Era o momento de ditadura e tinha que fazer pregação chamando a 
comunidade para reconhecer que todos que estavam lá eram filhos de Deus. 
Então, Deus era o Pai de todos e como a turma não se reconhecia como irmãos, 
em termo de o empregador tratar o empregado como irmão, o funcionário ser 
tratado como um irmão. Ele não apresentava um Deus viciado pelos conceitos, 
da política de monarquia, dos reinados, é o rei do mundo. Ele apresentava 
aquela mensagem bem mais inserida na vida das pessoas que iam para igreja. 
A igreja ficava entupida; dentro da Igreja dos Passos, os bancos não tinham 
lugar (DR. AUGUSTO ZAGO). 
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Padre Javier Arana afirmou: “Waldemar era um padre equilibrado, bom conselheiro. 

Quando ele morreu, muita gente que eu conheço que se aconselhava com ele sentiu muito, 

porque de fato ele era íntimo, conhecedor do ser humano e muito solidário”. Ele também 

confirmou que essa era a impressão que possuía do Padre Waldemar, um homem que também 

buscava não falar difícil, apesar de ter homilias que eram muito profundas, bem acessíveis, 

nunca procurando aparecer, muito fiel à Igreja, apesar de ser muito moderno, para frente, 

vanguardista.   

A respeito de sua relação com o clero de Santos, Padre Júlio Llarena que conviveu com 

ele na Diocese de Santos, afirmou que seu compromisso era pouco, muitas vezes não se fazia 

presente nas reuniões por causa de atividades na Universidade. Entretanto afirmou: “se dava 

bem com a gente, educado, cavalheiro, isso tudo ele era, mas ele tinha a faculdade, a 

Universidade, sempre foi professor”.   

 

Com o clero ele se relacionava bem, até porque a atividade dele na 
Universidade tomava muito tempo e não tinha o tempo que nós temos. O 
tempo dele era diferente: sábado não ia pedir para ele fazer qualquer coisa, 
para ele sábado e domingo era folga. Então, ele ajudava celebrando missa na 
Pompéia porque era pertinho de sua casa, celebrava missa em outros lugares 
também, a missa dele era bem certinha. Como professor tinha aquela 
mentalidade, aquela didática (PADRE JÚLIO LLARENA). 
 

Entretanto, tais ausências não queriam dizer que Padre Waldemar não se importava com 

seus irmãos de sacerdócio.  

Depois de sair da Paróquia dos Passos, ficou em São Paulo por quase cinco anos. Neste 

período de ditadura auxiliou Dom Paulo Evaristo Arns, na época cardeal arcebispo de São 

Paulo, que ajudou muitos presos políticos que eram perseguidos pela ditadura militar. 

 
E tem uma passagem que é muito interessante, porque o Padre Waldemar 
estando junto com Dom Paulo em São Paulo, por três vezes o Padre Waldemar 
veio com perseguidos políticos para Santos. Então, tinha uma rota aqui que 
era a rota que Dom Paulo apoiava de fuga desses presos políticos ou que 
estavam para ser presos, desses militantes na resistência. E ele contou que uma 
das vezes, Dom Paulo pediu que ele recebesse uma pessoa aqui em Santos. 
Ele estava em São Paulo, mas ele veio antes e ele esperou lá na Igreja do 
Carmo no centro essa pessoa, mas tinha uma condição: o Padre Waldemar não 
podia dizer quem ele era e nem a pessoa que ele ia proteger dizer o nome. Eles 
tinham lá um código que esse indivíduo vinha para Santos, com o apoio da 
Diocese de São Paulo. Padre Waldemar deu uma volta com ele foi até a Ilha 
Porchat fez um turismo, como se tivesse recebendo alguém para o turismo, 
enquanto essas pessoas que o trouxeram ficavam também à paisana vendo se 
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tinham sido seguidos, para ganhar tempo, para ver se a área estava limpa, 
porque a rota de fuga era aqui pelo Litoral Sul (PROF. PAULO CAMPBELL). 

 

Segundo o Prof. Paulo Campbell, houve ainda outros casos e tudo foi mantido 

veladamente, não vindo a público por razões óbvias. Pessoas tinham a opinião de que o Padre 

Waldemar era de direita, pelo fato de muitas vezes ser rígido em suas posições, principalmente 

com relação a questões doutrinais pela esquerda. Mas, a verdade é que Padre Waldemar era 

contra o regime ditatorial brasileiro e ajudava da maneira que podia para salvar pessoas 

perseguidas. Por seu tom conciliador, mantinha boa relação com padres que se aliaram ao 

regime em Santos, mas não concordava com eles. Entretanto, estes padres não apoiavam sua 

postura, “porque o Padre Waldemar era muito mais aberto e eles não aceitavam alguns 

posicionamentos dele, porque eles não acompanhavam, não conseguiam acompanhar aquilo”. 

Pois, nesta época, havia uma parte do clero mais de direita liderada pelo Padre Manoel Pestana 

Filho que não concordavam com tais atitudes.19 

O Prof. Luiz Cancello, confirmou que ele era visto como um padre de direita. Mas, como 

relatado pelo Prof. Paulo Campbell, Padre Waldemar não era um padre de direita, por mais que 

alguns o achassem. Ele era contra o comunismo e a visão marxista, mas isso não o torna um 

direitista. Como se poderá ver mais adiante, Padre Waldemar era um homem que acreditava na 

democracia e se fosse hoje poderia ser visto mais como um socialdemocrata.  

 
Não dava a cara para bater não, mas era tido como um cara da direita, um cara 
que apoiava... Ele nunca teve fama como outras pessoas tiveram de dedo-duro. 
[...] Ele era mais maleável. É engraçado falar assim do padre, professor, eu 
lembro mais dele sempre na questão intelectual. Em algumas palestras fazia 
aquelas perguntas intermináveis sempre colocadas filosoficamente com muita 
correção (PROF. LUIZ CANCELLO). 

 

Dr. Augusto Zago recordou que Padre Waldemar transmitia esperança, alegria, e que fazia 

com que as pessoas se sentissem bem, mesmo dentro da seriedade com que pregava em suas 

celebrações. O que era muito importante, pois a sociedade naquela época estava passando por 

um momento atribulado com a ditadura militar e as consequentes mudanças políticas e sociais.  

 

Ditadura militar e ele conduzindo, dando esperança, mostrando e sugerindo 
caminhos. Espetáculo! E ele não levava os fiéis para a alienação, o que eu 
acho muito importante. Ele não alienava, não desligava da realidade, chamava 

                                                      
19 Tal grupo era formado pelos padres José Geraldo Caiuby Crescenti, Manoel Pestana Filho, José Cardoso da 
Silva e Heládio Alvarez Rodrigues. Nota do autor.  
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para a vida de família, para vida de trabalho, para realidade que estavam 
inseridos, para refletir (PROF. LUIZ CANCELLO). 
 

Para Vania Denari, o Padre Waldemar foi uma pessoa extremamente importante para a 

cidade de Santos, seja como sacerdote, intelectual ou professor. “Para mim ele era um mito. [...] 

Era um mito, porque era o Padre Waldemar, acho que o mais famoso daquela época era ele”. 

 

1.2.4 Educador enquanto padre  
 
 

O campo religioso é um espaço em que os agentes pertencentes a ele, buscam impor uma 

definição legítima não só do religioso em si, como também das maneiras que desempenha o seu 

papel. Bourdieu, fala sobre luta deste campo para definir as competências e limites em relações 

com outros campos, sobretudo aos demais campos também voltados para a cura do corpo e da 

alma (BOURDIEU, 2004a, p. 120). 

 

Descreveram-nos a redefinição das competências no interior do campo religioso 
que resulta do fato de que os próprios limites entre o campo religioso e os outros 
campos, e em particular como a medicina, foram transformados. Hoje em dia já 
não se percebe muito bem onde termina o espaço em que reinam os clérigos (no 
sentido restrito do clero) (BOURDIEU, 2004a, p. 121). 

 

Segundo Bourdieu (2004a, p. 122), onde havia um campo religioso bem definido 

aconteceu uma ampliação de funções, já que muitos clérigos se tornaram psicólogos, assistentes 

sociais, entre outras profissões, e através destas exerceram uma nova forma de cura das almas, 

com um estatuto leigo e de forma laicizada.  

Padre Waldemar é um desses clérigos que ampliou as atividades no campo religioso, 

trazendo sua vocação e aptidão, com a educação e a Filosofia, para seu exercício sacerdotal, 

agindo como um educador em sua paróquia, bairro e diversos meios de atuação. Não 

abandonando a caracterização do campo que pertencia, utilizou deste para ampliar o alcance de 

seus princípios como intelectual mediador.  

A Universidade e a Paróquia dos Passos eram a sua grande paixão. “Eu acho que foi a 

meta dele. Quando lhe deram a paróquia e lhe deram a Universidade o completaram. A paróquia 

como pastor e a Universidade como educador. Eu acho que ele se sentiu completo aí” (DR. 

AUGUSTO ZAGO). Acrescentou ainda que ele era muito constante e persistente no ensino, na 

formação e na evangelização, sempre em alto nível. Dr. Augusto Zago disse que toda vez que 
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pensa em Waldemar Valle Martins lembra de um padre em um grau diferenciado de cultura e 

compreensão. 

Dr. Fúlvio Casal recordou que quem o procurava era sempre muito bem acolhido, pois, 

segundo ele, Padre Waldemar era sempre atencioso com as pessoas. Destacou também que era 

muito interessado pela paróquia, “ele não estava aí de favor, ele veio para valer e chegou naquilo 

que ele queria”.  

 
Ele não fazia uma homilia a altura do pessoal mais simples. Ele fazia uma 
homilia de um nível melhor, a gente sentia a diferença da homilia do Padre 
Waldemar e de um outro padre. A verdade é a seguinte: como ele tinha muita 
cultura, muito conhecimento, era um filósofo essa coisa toda, quer dizer, 
aquilo dele era natural não forçava absolutamente [...]. Ele era aquilo, era um 
homem culto, conhecia a religião, conhecia a Filosofia, professor de Filosofia, 
doutorado na Itália, onde ele ficou muitos anos. Então, a homilia dele tinha 
um nível, não digo de demonstração de cultura, mas era de um nível muito 
bom, mas assimilável. 

 

Outro entrevistado que destacou o aspecto educacional das homilias do Padre Waldemar 

foi o Padre Francisco Greco. Mencionou que via no Padre Waldemar uma preocupação de 

transmitir, através da homilia, uma mensagem que chegasse ao coração do povo. Apesar de ter 

consciência de que não estava em uma sala de aula, ele era um professor, um acadêmico e um 

filósofo. E como tal, falava em uma linguagem culta, filosófica. “Ele era um filósofo, uma 

palavra que define Padre Waldemar é ‘filósofo’ e não adianta querer que o filósofo fale... ele 

fala das coisas de Deus a partir da leitura dele de Filosofia e quem assiste, assiste encantado, 

não reclama...”.  

 

E o Waldemar falava ao coração, mesmo falando difícil, falando no alto de 
sua cultura filosófica, nunca com menosprezo ao mais pequeno, mas com a 
consciência que devia falar daquele jeito, porque a ele tinha sido dado o dom 
para falar, ele não entrava no falso populismo [...]. Rebaixar-se para fazer o 
outro sumir. É ter uma linguagem acessível, mas que vai elevando o outro, 
para que o outro também suba junto. O Padre Waldemar fazia isso e não tinha 
problema nenhum em depois ficar conversando sobre o que tinha falado 
mesmo que a pessoa chegasse “ah, achei bonito, mas está tão difícil”. Aí ele 
ficava lá explicando novamente, tinha essa delicadeza do pastor. [...] Eu 
olhava o Padre Waldemar como um pastor, tanto na academia, como no altar 
celebrando o cálice da Eucaristia (PADRE FRANCISCO GRECO). 

 

Altair Bozon, que tinha formação em pedagogia, ao ser questionada se as homilias dele 

possuíam teor educativo afirmou: “exercia, porque ele conseguia fazer do sermão um linguajar 

acessível para quem estava escutando. Ele tirava dali a lição e colocava no contexto do jeito 
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que introjetasse na pessoa”. Reforçou ainda, que quando se retornava para casa após o término 

da missa, tinha-se a consciência de que aquilo que havia sido colocado na celebração era algo 

muito importante para ser aplicado na vida. 

Vania Denari também contribuiu para tal compreensão: “as homilias dele eram 

fantásticas. Eu acho que não vi nenhum outro sacerdote fazer a homilia que ele fazia, eu não 

conheço”. Ela considerava uma aula as suas homilias. “Ele era fantástico e ele educava mesmo. 

Ele educava seus paroquianos e a gente ficava embebecido. Então, você ia a missa para ver o 

Padre Waldemar falar, também”. Ela também confirmou que as missas eram lotadas e que as 

pessoas iam na Igreja dos Passos para ouvir o Padre Waldemar falar. Tinha todo um capricho 

em cada detalhe da celebração litúrgica, como as leituras, homilia, canto, participação dos 

leigos.  

Dr. Augusto Zago explicou que ele estruturava seu sermão de uma forma que não ficava 

cansativo e apresentava de uma maneira que a pessoa queria ouvir ele falar, não tendo pressa 

de que terminasse. “Era sermão que você sabia que ia ver coisas novas, ouvir coisas novas, 

ouvir coisas velhas que você já conhecia, mas com uma roupagem nova”.  

A Prof.ª Maria Helena Lambert declarou que ele realizava bons sermões, pois era uma 

pessoa bem preparada, com bom nível intelectual e cultural. Afirmou ainda que durante o 

período em que esteve à frente da paróquia ministrou cursos de formação para os leigos, algo 

que na época não era muito comum.  

Os cursos ministrados tinham essa conotação educativa, visando preparar os leigos para 

sua atuação na sociedade, sendo realizados na paróquia e fora também. Vania Denari recordou 

que os cursos eram fantásticos e que ele era muito exigente quanto ao conteúdo ministrado. 

“Ele fazia a gente estudar. Eu ainda dizia ‘parece que eu estou na faculdade’ e era mesmo, era 

um curso de faculdade que ele dava”. Ela reconheceu que o objetivo dele era formar bem os 

leigos. Afirmou que ele dava cursos porque “a turma era crua de tudo” e era aberto a todo 

mundo da Diocese que quisesse participar.  

 
Era o curso, inclusive, que Dom David tinha pedido para ele, mas ele já tinha 
saído da paróquia e continuava trabalhando nisso. Foi muito bom, porque 
esclareceu muita coisa, foi de um ano esse curso que ele deu para diocese. 
Todos os paroquianos que quisessem podiam participar, tinha muita gente da 
São Leopoldo que participava, muita gente também das outras paróquias, 
porque era um curso muito para frente sobre todos os sentidos. E ele dava uma 
visão bem grande de Igreja. [...] Ele que nos abriu o trabalho de Igreja nas 
pastorais. Tanto que quando acontecia alguma coisa a gente corria: “Padre 
Waldemar, o que a gente faz?”. “Nesse caso, toca para frente, vamos que Deus 
provê”. Como Dom David também dizia: “coragem, Deus provê”. Dava tudo 
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certo. Acredito que as outras pessoas que você conversou tinham essa visão 
dele... ele era fantástico. Porque ele abria bem os olhos da gente, que não era 
uma igrejinha, fechadinha, que a gente naquela época tinha. Cinquenta anos 
atrás era tudo muito quadradinho, você não podia sair daquele esquema. Ele 
era mais para frente, a gente abriu os horizontes de que não podia ficar parado. 
Então, eu digo que nós devemos o nosso trabalho de Igreja, de cristão ao Padre 
Waldemar (VANIA DENARI). 

 

Tais cursos eram ministrados no colégio Stela Maris, no então Instituto Diocesano de 

Pastoral (IDIP), com uma equipe de sacerdotes, entre eles o Cônego Lúcio Floro. Neles 

abordavam-se vários assuntos, desde sacramentos, virtudes teologais a outros assuntos de nível 

geral. Dedicava-se também a palestras que dava na Universidade. Fundou com alguns casais, 

entre eles o Dr. Walter e Vania Denari, equipes das famílias do bairro, fazendo visitas nas casas, 

celebrando missas e conversando com os moradores.  

A Sr.ª Isa Curado relatou outra iniciativa educativa do Padre Waldemar, ela junto com 

seu marido, Dr. Curado, colaborou em um curso preparatório de noivos para o casamento, sob 

sua orientação, lembrou que ele era uma pessoa que se podia confiar, pois possuía um olhar de 

bondade. Afirmou que conheceu o Padre Waldemar através do Dr. Nelson Manuel do Rego que 

já trabalhava com o padre no curso de noivos20. Eles foram a sua casa a fim de convidá-los para 

darem orientação sexual para os jovens, “então foi aí que realmente eu o conheci. Eu conhecia 

de nome, claro, mas assim pessoalmente ainda não tinha tido oportunidade. E de lá para cá a 

gente ficou bastante junto e todo mês tinha curso de noivo”.  

O curso era ministrado em um primeiro momento em uma casa ao lado do Colégio Stella 

Maris e recebia noivos de todas as paróquias de Santos. Depois devido ao aumento do número 

de casais, passou-se a utilizar o salão da Paróquia dos Passos e da Igreja Coração de Maria. “E 

a gente continuou fazendo, mas o Padre Waldemar sempre estava com a gente, conversava e 

estávamos sempre juntos”. Tais cursos começaram a ser ministrados por volta de 1965.  

Isso foi afirmado pelo Padre Javier Arana. “Os cursos para casamento eram diferentes. 

Nós demos cursos, era uma maravilha. Eram tão bons que pelo menos dois casais desistiram 

(risos) que eu lembro, mas eram firmes, tranquilos...”.  

A visão de um padre educador também é compartilhada pelo Padre Ricardo Marques que 

foi aluno de Waldemar no curso de Filosofia nos anos de 1991 a 1993, e via no Padre uma 

identificação forte com a vocação educacional. 

                                                      
20 Este curso nasceu de uma formação sobre namoro ministrada para os alunos do curso médio do Colégio Canadá. 
Diante da repercussão positiva e de muito “sucesso” que teve na época, a equipe resolveu montar o curso de noivos. 
Nota do autor. 
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Então, sem deixar de ser padre. A gente via ali um padre vocacionado à 
educação. A presença dele ali na Universidade foi muito importante neste 
sentido, ele não era só um educador que promovia outros educadores ali, ele 
era um padre educador, ele era apaixonado pela universidade, pela educação 
em geral. 

 

Padre Carlos Alves que foi seu aluno enquanto era seminarista de 1989 a 1991, revelou 

algo que angustiava profundamente Padre Waldemar: o fato de muitos membros do clero, ou 

seja, padres, não quererem se aprofundar em seus estudos. Essa, segundo Padre Carlos, era uma 

das grandes preocupações dele e, em sua visão, deveria ser algo que os padres deveriam buscar: 

dedicar-se ao conhecimento nos estudos, qualificando-se para poderem dialogar com a 

sociedade em um mesmo nível. Na visão dele, faltava dedicação ao clero, algo que deixava de 

dar os instrumentais para se refletir e lidar com a realidade contemporânea da sociedade.  

O Padre Francisco Greco relatou que Waldemar foi uma pessoa extremamente importante 

para à sua formação humana, inserindo nele a visão de que não poderia acomodar-se a situação 

do seminário, saindo do marasmo e buscando mais do que ser somente um padre, mas ser um 

homem de cultura e intelectualidade.  

Altair Bozon também relatou a importância que Waldemar teve em sua formação, afirmou 

que tudo o que ela se tornou como ser humano e carregou ao longo de sua vida e que, 

consequentemente, passou para seus filhos, devia muito ao Padre Waldemar. Ensinamentos que 

ela aperfeiçoou com a idade, “mas que foram plantados lá atrás”. Valores e princípios éticos 

aprendidos e que se enraizaram em sua vida.  

 
Foi muito importante para minha formação, para a formação que eu consegui 
passar para os meus filhos e que eu sinto que passo para os meus netos. Eu 
sinto até hoje. Claro que você adquire valores novos no decorrer da vida, é 
lógico, você não fica estagnado. Você vai acrescentando porque as coisas vão 
mudando, é tudo muito dinâmico, mas existe a raiz. E a raiz foi plantada, tenho 
certeza e o sentimento que minha raiz, eu me baseio, sempre... Quando eu vou 
dar algum conselho, busco lá no fundinho, em alguma coisa que eu recebi e 
sempre foi dele. Então, eu tenho muita admiração e uma gratidão muito grande 
por ele. Eu tive um momento muito difícil na minha vida e ele foi uma pessoa 
muito importante para mim. Para mim e para os meus filhos também [...]. Não 
tenho palavras. 
 

Dr. Augusto Zago recordou a respeito do Padre Waldemar, como o mesmo contribuiu 

para que desenvolvesse um senso crítico. “Na minha formação, eu acho que ele abriu caminhos 

para não aceitar nada definitivo como se fosse uma coisa absoluta, tudo que se apresenta você 

tem que discutir e não ter você a resposta absoluta”. 
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Aqui encerra-se essa parte que buscou apresentar aspectos do homem e sacerdote 

Waldemar Valle Martins, bem como sua atuação como padre na Diocese de Santos. Uma pessoa 

bem capacitada, inteligente e muito à frente de seu tempo, que contribuiu muito para a formação 

dos cristãos católicos da Diocese de Santos e de uma maneira particular, dos paroquianos da 

Paróquia Senhor dos Passos.  
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2. O INTELECTUAL E O PROFESSOR 

 

 

Este capítulo visa apresentar o professor e intelectual Waldemar Valle Martins e sua 

atuação dentro e fora da sala de aula. Assim, buscou-se em um primeiro momento um conceito 

de intelectual para auxiliar na análise. Por compreender que seriam mais adequados, foram 

selecionados os conceitos emitidos por Sirinelli em seu texto Os intelectuais (1996), contido 

na obra Por uma História Política e de Ângela de Castro Gomes e Patrícia Hansen, na Introdução 

de sua obra Intelectuais, mediação cultural e projetos políticos: uma introdução para a 

delimitação do objeto de estudo (2016), texto presente no livro Intelectuais mediadores – 

práticas culturais e ação política. Após a compreensão de tais conceitos, apresenta-se o que os 

entrevistados falaram a respeito dele como intelectual e educador. Com o objetivo de conhecer 

melhor sua atuação como professor, além de suas perspectivas e sua metodologia, procurou-se 

entrar em contato com alunos que fizeram diferentes cursos com ele, em épocas distintas, para 

assim alcançar uma visão mais ampla do seu papel na educação. Dessa forma, para uma melhor 

compreensão trabalhar-se-á separadamente os dois termos.  

 

2.1 O intelectual 

 

Este tópico inicia-se com as definições do termo intelectual, seguida da apresentação de 

algumas teorias sobre os tipos de intelectual e suas diversas formas e espaços de atuação. Possui 

ainda, o perfil do intelectual católico junto com suas principais características, finalizado com 

os depoimentos dos entrevistados que conviveram com ele, sobre sua atuação como intelectual 

e educador.  

A palavra intelectual (do latim intellectuāle) é definida no dicionário Michaelis21 como: 

1) aquele que se dedica a atividades que requerem grande desempenho da inteligência; 2) pessoa 

que se interessa por cultura geral; 3) aquele que domina qualquer assunto com propriedade. A 

figura dos intelectuais esteve sempre presente na sociedade. Eram vistos antigamente como 

seres do saber, que conheciam as “letras” e que tinham a missão de levar conhecimento aos 

outros. Sofreu mutações sociológicas e acepções diferentes ao longo do tempo.  

                                                      
21 Disponível: http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/intelectual/. Acesso em 
23 novembro 2017 
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A visão de intelectual foi modificando-se ao longo da história e apresenta atualmente 

diversas interpretações. Na historiografia da Educação Brasileira, no campo da história dos 

intelectuais, seu maior expoente Vieira (2008), faz nos seus textos acadêmicos ampla discussão 

com incursão histórica. 

Na Modernidade, o termo intelectual começou a ter uma melhor compreensão. Segundo 

Vieira (2008, p. 68), o vocábulo inteligencja na grande Polônia do Sec. XIX era utilizado para 

“representar os membros bem-educados da sociedade que, apoiados na razão e no 

conhecimento, assumiriam as responsabilidades de defender os interesses da pátria e do povo”. 

Ou seja, a responsabilidade sobre a educação do povo e à afirmação da nação. Para os russos, 

o vocábulo representava homem culto, orador eloquente, nacionalista e defensor apaixonado de 

mudanças sociais.  

Assim, inteligência acabou sendo associada a uma  

 

[...] idéia de elite que se definia pelo grau de formação e de competência para 
tratar com o conhecimento erudito e com a cultural em geral, em contraste 
com as elites de sangue ou de posição econômica; bem como se vinculou à 
idéia de grupo que, gozando de capacidades superiores de análise e de 
elaboração de propostas sociais, se constituía como protagonista político 
privilegiado. Defendendo reformas sociais os jovens cultos reivindicaram as 
condições de guia do povo e de grupo portador da consciência nacional 
(VIEIRA, 2008, p. 69). 

 

Para Vieira (2008, pp. 71-72), outro fator determinante para a formação da identidade 

dos intelectuais foi a organização da cultura neste período, bem como a presença de jornais e 

de revistas de grande circulação, algo que fez com que os intelectuais tornassem-se 

protagonistas políticos. Tendo em suas mãos veículos de amplo alcance, que se mostravam 

eficientes para disseminação de ideias, acabaram atuando de uma maneira organizada sobre a 

reflexão de questões sociais que possuíam grande apelo cívico. Tudo propiciou aos intelectuais 

uma afirmação de sua identidade política e social, permitindo novas formas de pensar e agir 

fenômenos sociais.  

Diante deste contexto de ocupação pelos intelectuais do cenário cultural, criou-se a 

crença de que os intelectuais eram competentes no manuseio das palavras, nos discursos, 

ocupando “púlpitos socialmente valorizados na imprensa, no Estado, nas instituições de ensino 

e nos círculos de cultura” (VIEIRA, 2008, p. 74). 

Gramsci (1985, p. 11), ao tratar da questão dos intelectuais, fala de duas superestruturas 

que fazem parte da vida social: a sociedade civil e a sociedade política ou Estado. Elas estão 
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conectadas e são organizativas. Nelas o papel dos intelectuais é o de ser comissários do grupo 

dominante para o exercício das funções subalternas da hegemonia social e do governo político.  

Em sua visão, o intelectual não pode continuar atuando na sociedade como o fazia 

anteriormente, ligado a eloquência ou a retórica. Este deve se inserir na praticidade da vida, no 

cotidiano das pessoas.  

 
O modo de ser do novo intelectual não pode mais consistir na eloquência, 
motor exterior e momentâneo dos afetos e das paixões, mas num imiscuir-se 
ativamente na vida prática, como construtor, organizador, “persuasor 
permanente”, já que não apenas orador puro – e superior, todavia, ao espírito 
matemático abstrato; da técnica-trabalho, eleva-se à técnica-ciência e à 
concepção humanista histórica, sem a qual se permanece “especialista” e não 
se chega a “dirigente” (especialista mais político) (GRAMSCI, 1985, p. 8). 

 

Gramsci (1985, pp. 18-19) entende que “todos os homens são intelectuais, mas nem todos 

os homens tem na sociedade a função de intelectuais”. Intelectual torna-se aquele que cumpre, 

na sociedade, uma função organizadora, proveniente de uma classe em seu desenvolvimento 

histórico.  

 

Os intelectuais são analisados na obra de Gramsci como agentes políticos 
determinantes, isto é, como estrategistas responsáveis pelas funções de 
domínio e de direção cultural. [...] O trabalho intelectual em Gramsci não se 
esgota na produção do conhecimento científico, artístico ou filosófico, de 
maneira que a disseminação do saber, os processos de organização e de 
direção das instituições e dos movimentos sociais são considerados, também, 
facetas desse processo de organização da cultura (VIEIRA, 2008, p. 76). 

 

Duriguetto (2014, p. 269) afirma que Gramsci acabou concebendo os intelectuais, 

principalmente “da pequena e média burguesia rural, como sujeitos do Estado que exercitavam 

a função de intermediação entre os cidadãos e a administração em geral e evidencia a mudança 

na posição e na função dos intelectuais com o desenvolvimento do capitalismo”. Ainda segundo 

Duriguetto (2014, p. 275), uma das funções dos intelectuais seria a de “atuar nos processos de 

formação de uma consciência crítica e de construção de uma concepção de mundo unitária e 

coerente dos simples”. Ou seja, favorecer a formação de uma autoconsciência que garanta 

histórica e politicamente a criação de uma elite intelectual. Assim, o papel do intelectual é o de 

educar as massas para que uma nova concepção de mundo se difunda.  

Uma das categorias seria a dos intelectuais orgânicos, ligados aos meios de produção 

capitalista e às classes que os criaram.  
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[…] Cada grupo social, nascendo no terreno originário de uma função 
essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, de 
um modo orgânico, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão 
homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no campo 
econômico, mas também no social e no político [...] (GRAMSCI, 1985, p. 4). 

 

Outra categoria seria a dos intelectuais tradicionais, que pertencem a instituições que 

precederam o capitalismo e seu modo de produção, vinculados aos grupos sociais dominantes 

como os membros do clero e da academia.  

 
[...] Cada grupo social “essencial”, contudo, surgindo na história a partir da 
estrutura econômica anterior e como expressão do desenvolvimento desta 
estrutura, encontrou – pelo menos na história que se desenrolou até aos nossos 
dias – categorias intelectuais preexistentes, as quais apareciam, aliás, como 
representantes de uma continuidade histórica que não fora interrompida nem 
mesmo pelas mais complicadas e radicais modificações das formas sociais e 
políticas. A mais típica destas categorias intelectuais é a dos eclesiásticos, que 
monopolizaram durante muito tempo (numa inteira fase histórica que é 
parcialmente caracterizada, aliás, por este monopólio) alguns serviços 
importantes: ideologia religiosa, isto é, a Filosofia e a ciência da época, através 
da escola, da instrução, da moral, da justiça, da beneficência, da assistência, 
etc. A categoria dos eclesiásticos pode ser considerada como a categoria 
intelectual organicamente ligada à aristocracia fundiária [...] (GRAMSCI, 
1985, p. 5). 

 

Intelectuais orgânicos e tradicionais estão ligados, ambos, ao mundo capitalista da 

produção e com os interesses das classes as quais estão vinculados, sendo esta a definição de 

intelectual para Gramsci.  

 

Nesse sentido, o conceito de intelectual nos textos de Gramsci reúne, no 
mínimo, três sentidos principais: o intelectual tradicional, que despreza o 
sentimento popular e organiza-se como casta; o orgânico ao projeto do Estado 
burguês, que produz as condições ideológicas para a exploração dos 
trabalhadores pelo capitalismo; e o intelectual orgânico aos interesses das 
classes subalternas, que visa a organização de uma nova forma de domínio e 
de direção política (VIEIRA, 2008, p. 77). 

 

Os intelectuais tradicionais podem adquirir certa autonomia em relação aos interesses das 

classes sociais, vinculando-se as classes dominadas ou até mesmo as classes dominantes. Em 

tal definição inserem-se o acadêmico, o jornalista, o sacerdote, o cineasta, o escritor profissional 

e os considerados intelectuais coletivos, que são membros de partidos ou sindicatos, que 
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produzem documentos e resoluções relacionados a política, em conjunto com outros membros 

de maneira coletiva.22 

 

Em todos os países, o estrato dos intelectuais foi radicalmente modificado pelo 
desenvolvimento do capitalismo. O velho tipo de intelectual era o elemento 
organizador de uma sociedade de base predominantemente camponesa e 
artesã; para organizar o Estado e o comércio, a classe dominante treinava um 
tipo específico de intelectual. A indústria introduziu um novo tipo de 
intelectual: o organizador técnico, o especialista da ciência aplicada. Nas 
sociedades em que as forças econômicas se desenvolveram em sentido 
capitalista, até absorver a maior parte da atividade nacional, predominou este 
segundo tipo de intelectual [...]. Ao contrário, nos países em que a agricultura 
exerce ainda um papel muito importante ou mesmo predominante, continua a 
prevalecer o velho tipo, que fornece a maior parte dos funcionários estatais; 
mesmo na esfera local, na vila e na cidadezinha rural, este tipo exerce a função 
de intermediário entre o camponês e a administração em geral (GRAMSCI, 
2004, p. 424). 

 

Na visão de Gramsci (1985, p. 13), o intelectual tradicional “possui uma grande função 

político-social, já que a mediação profissional dificilmente se separa da mediação política”.  

Para Raymond Williams (2000, p. 213) a grande problemática da questão dos intelectuais 

é se estes são uma “classe” ou algum tipo de grupo. O autor afirma que há uma compreensão 

enganosa de vê-los como um conjunto especial de produtos culturais ou um determinado tipo 

de formação cultural para uma categoria social. Essa típica visão excluiria muitos tipos de 

trabalhadores intelectuais atuantes em instituições importantes políticas, econômicas, religiosas 

e sociais, como funcionários públicos, peritos financeiros, sacerdotes, advogados, médicos, etc. 

Estes contribuem através de práticas imediatas e também da produção e reprodução da ordem 

social e cultural geral. Funções intelectuais não podem ser isoladas da sociedade, pois devem 

estar envolvidas em todas as atividades sociais e produtivas (WILLIAMS, 2000, p. 215). Isso 

porque conceitos e ideias acabam sendo produzidos e reproduzidos dentro da estrutura social e 

cultural global. 

Segundo Giroux (1997, p. 186), os intelectuais devem ser vistos muito além de pessoas 

das letras, de produtores ou transmissores de ideias. Estes exercem o papel de mediadores, 

legitimadores e produtores de ideias e práticas sociais, exercendo um papel social e político. 

Isso faz com que acabem sendo vistos como agentes do poder dominante e da manutenção do 

status quo. Entretanto, podem se tornar transformadores da sociedade, fornecendo aos alunos 

instrumentos críticos, levando-os a compreensão daquilo que está errado na mesma, 

                                                      
22 Cf. http://www.acessa.com/gramsci/?page=visualizar&id=648. 
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provenientes de práticas sociais prejudiciais e, através de uma reflexão, criar uma consciência 

política transformadora. A estes intelectuais Giroux define como intelectuais transformadores 

e seu papel é o de “estabelecer novas formas de relações políticas dentro e fora da universidade 

[...]. Os intelectuais podem desempenhar um papel importante no fortalecimento de indivíduos 

e grupos em domínios públicos de oposição” (GIROUX, 1997, p. 188). Ou seja, o intelectual 

transformador deve atuar na esfera pública-social.  

Sirinelli (1996, pp. 233-234), que escreveu sobre a história dos intelectuais, alega que tal 

história tornou-se assim, em poucos anos, um campo histórico autônomo que, longe de se fechar 

sobre si mesmo, é um campo aberto, situado no cruzamento das histórias política, social e 

cultural, e que na historiografia dos atores do político, os intelectuais ocupam indiscutivelmente 

um lugar à parte. Pois, “os intelectuais constituem um grupo social de contornos vagos que 

durante muito tempo foi pouco significativo em termos de trabalho”. Tal situação pode ter 

acontecido devido ao fato do número reduzido de intelectuais que pertenciam principalmente a 

elite, o que os levou ao purgatório da história positivista.  

O historiador dos intelectuais deve-se fazer a seguinte pergunta com relação ao seu papel 

e poder na sociedade: teriam esses intelectuais, em uma determinada data, influído no 

acontecimento? (SIRINELLI, 1996, p. 235). Entretanto, o mesmo não pode se esquecer de que 

ele próprio pertence ao meio intelectual. 

Sirinelli (1996, p. 240) argumenta ainda de que os intelectuais tornaram-se mais 

conhecidos quando desceram de seus tronos e tornaram-se mais acessíveis. “[...] Foi quando 

começou a ser dessacralizado que o intelectual pôde se tornar um objeto da história sobre o qual 

o historiador não mais hesitou em lançar rede”.  

O que ocorreu com o tempo foi a mudança de compreensão do conceito de intelectual, 

fruto de um desencantamento com a figura deste. Isso forçou a uma reconstrução do conceito e 

da compreensão do mesmo, proporcionando uma nova visão sobre o que é ser um intelectual.  

 

[...] Uma abordagem histórica dos intelectuais, que exige reflexão sobre a 
própria categoria em sua historicidade e complexidade, está associada ao 
desenvolvimento do que tornou conhecido como história cultural e, afiliada a 
esta, como “nova” história política – ambas, não por acaso, com 
reconhecimento e compartilhamento internacional também datados do fim do 
século XX. Assim, vale ressaltar que ocorre, de um lado, um 
“desencantamento” da figura do intelectual como gênio, fator explicativo de 
transformações culturais, científicas e artísticas, tratamento que, 
justificadamente, gerava suspeitas entre historiadores. De outro, aumentam os 
esforços para a construção de novas categorias ou para retomada de categorias 
com sentidos renovados, que pudessem enriquecer o tratamento dado a esses 
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sujeitos históricos nomeados como intelectuais. Tais categorias, contudo, não 
podiam ser mais consideradas universalmente válidas e, principalmente, não 
podiam ser reduzidas, anacronicamente, ao que se pensa sobre os intelectuais, 
no momento em que a análise é realizada pelo historiador ou cientista social 
(GOMES; HANSEN, 2016, p. 11). 
 

 
    Figura 35 – Padre Waldemar Valle Martins em seu escritório  
 
 

Segundo Vieira (2008, p. 80), para se compreender o papel dos intelectuais, deve-se 

buscar construir uma história intelectual que esteja intimamente articulada à história das 

linguagens, das profissões ligadas à esfera cultural, das formas de transmissão da cultura e dos 

meios e dos lugares de difusão do conhecimento. A partir das práticas sociais, os seus lugares 

de enunciação, suas redes de sociabilidade e seus compromissos políticos, sejam eles com as 

elites ou com o que defendem a subversão do poder, a compreensão dos intelectuais é 

proporcionada.  

Waldemar era filósofo e considerado por alunos, colegas docentes e pessoas que 

trabalharam com ele, como um intelectual que contribuiu para a formação educacional de 
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Santos. Essa ação também foi percebida em seu desempenho na direção da Paróquia do Senhor 

dos Passos. 

Para Sirinelli (1996, p. 240), o caráter polissêmico da noção de intelectual desemboca em 

duas acepções: uma ampla e sociocultural, englobando os criadores e os “mediadores culturais” 

e uma outra mais estreita, baseada na noção de engajamento.  

 

Abordagem extensiva do feudo intelectual, de qualquer modo, constitui 
apenas uma faceta do estudo dos intelectuais. [...] A definição mais estreita 
baseada na noção de engajamento na vida da cidade como ator é uma acepção, 
no fundo autônoma da anterior, já que são dois elementos de natureza 
sociocultural, na notoriedade eventual ou sua “especialização”, reconhecida 
pela sociedade em que ele vive – especialização esta que legitima e mesmo 
privilegia sua intervenção no debate da cidade –, que o intelectual põe a 
serviço da causa que defende. Exatamente por esta razão, o debate entre as 
duas definições é em grande medida um falso problema, e o historiador do 
político deve partir da definição ampla, sob a condição de, em determinados 
momentos, fechar a lente, no sentido fotográfico do termo (SIRINELLI, 1996, 
p. 243).  

 

Isso faz com que ao se desenhar itinerários políticos, possa-se chegar aos grandes eixos 

de engajamento dos intelectuais. Porém, deve-se ter o cuidado para não se ficar preso somente 

ao estudo das trajetórias dos grandes intelectuais, mas de estudar os de menor notoriedade 

também, que com sua atuação tiveram importância em sua época e se comportaram como 

fermentadores de futuras gerações de intelectuais exercendo sobre eles uma influência cultural 

e política. 

Sirinelli (1996, p. 246) afirma: “todo grupo de intelectuais organiza-se também em torno 

de uma sensibilidade ideológica ou cultural comum e de afinidades mais difusas, mas 

igualmente determinantes, que fundam uma vontade e um gosto de conviver”.  

Estas podem ser produzidas através de atração, amizade ou até mesmo solidariedade, 

formando redes de intelectuais adultos que se interconectam, fortalecendo os laços que muitas 

vezes se iniciaram no despertar intelectual e político da pessoa. Em sua visão tais redes de 

sociabilidade podem também ser compreendidas a partir do afeto e do ideológico, dependendo 

muito do comportamento e das atividades dos intelectuais envolvidos. “E, assim entendida, a 

palavra sociabilidade reveste-se portanto, de uma dupla acepção, ao mesmo tempo ‘redes’ que 

estruturam e ‘microclima’ que caracteriza um microcosmo intelectual particular” (SIRINELLI, 

1996, p. 253).  
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Estas redes de sociabilidade podem gerar grupos que ao mesmo tempo se unam pela 

admiração comum por um homem (em que seus discípulos podem amplificar o pensamento de 

seu mestre), por uma ideologia ou convicção religiosa. Tudo dependerá da influência exercida 

sobre tais intelectuais e seu círculo.   

 

[...] No meio intelectual, os processos de transmissão cultural são essenciais; 
um intelectual se define sempre por referência a uma herança, como legatário 
ou como filho pródigo: quer haja um fenômeno de intermediação ou, ao 
contrário, ocorra uma ruptura e uma tentação de fazer tábua rasa, o patrimônio 
dos mais velhos é portanto elemento de referência explícita ou implícita. Além 
disso, e exatamente por esta razão, o esclarecimento dos efeitos da idade e dos 
fenômenos de geração no meio intelectual vai além do procedimento apenas 
descritivo ou taxinômico; reveste-se, em determinados casos, das virtudes 
explicativas, pois esses efeitos e fenômenos não são inertes: são às vezes 
engrenagens determinantes do funcionamento desse meio (SIRINELLI, 1996, 
pp. 254-255). 

  

Outro ponto a se destacar é o da função crítica do intelectual, que age de acordo com suas 

ideologias, que são os princípios de sua inteligibilidade e os elementos que compõem a sua 

identidade como intelectual. Ele não pode se furtar de observar a realidade que o cerca e de 

constantemente criticá-la, saindo de sua zona de conforto, visando sempre transformar a 

sociedade através da conscientização dos problemas. Tal atitude nasce “das cúpulas da 

intelligentsia até a sociedade civil, dessas idéias fecundadas e analisar, de um lado, sua 

influência sobre os sobressaltos da comunidade nacional, e de outro, mais amplamente, sua 

assimilação – ou não – pela cultura política da época” (SIRINELLI, 1996, p. 258). 

Aborda ainda a questão da influência que os intelectuais exercem entre seus discípulos e 

na sociedade como um todo. Principalmente em questões relacionadas a cultura política, onde 

muitas vezes a intelectualidade pecou.  

 

Uma certa dose de maniqueísmo é inevitável quando os intelectuais se 
engajam na luta política, em essência partidária e dualista. E mesmo as 
considerações de Julien Benda sobre o intelectual que trai sua função quando 
se envolve nas contendas políticas, em vez de reservar seu poder de fogo 
intelectual para grandes debates e para defesa de certos valores, só fazem 
transferir essa inevitável dualidade das camadas inferiores da luta pelas 
grandes causas escritas com letra maiúscula (SIRINELLI, 1996, p. 259).  

 

E por fim termina alegando que é a coragem que caracteriza o engajamento dos 

intelectuais nas questões da sociedade e que permitem sua atuação no contexto de buscar levar 

a todos a uma reflexão apurada das situações que afligem a mesma.  
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A visão de intelectual proposta neste trabalho para o Prof. Dr. Padre Waldemar Valle 

Martins é também a de intelectual mediador com prática de mediação cultural segundo 

considerações apresentadas por Ângela de Castro Gomes e Patrícia Santos Hansen no texto 

Intelectuais, mediação cultural e projetos políticos: uma introdução para a delimitação do 

objeto de estudo. Ambas afirmam que existem práticas de mediação cultural que foram 

desenvolvidas de maneira específica por sujeitos históricos identificados como intelectuais. E 

estes intelectuais atuaram como mediadores culturais, o que as levará a denominá-los como 

intelectuais mediadores (2016, p. 9). 

Segundo Vieira (2008, p. 75), socialmente, os intelectuais com o passar do tempo 

acabaram também exercendo um papel de intervenção, agindo como mediadores sociais de 

conflitos existentes das formas de pensar antagônicas.  

 

[...] A tese do intelectual como mediador político permanece em circulação no 
debate acadêmico e político. Função de mediador que Gramsci, embora sem 
diálogo direto com Mannheim, destacou também ao definir os intelectuais 
como dirigentes e organizadores da cultura. A visão marxista de Gramsci 
impedia-o de pensá-los para além dos condicionamentos sociais e, sendo 
assim, suas idéias oscilaram entre os intelectuais como funcionários, 
representantes diretos dos interesses das classes fundamentais, ou como 
dirigentes e organizadores que possuíam autonomia relativa em relação aos 
grupos sociais aos quais eles estavam vinculados.  

 

Diante dessa abordagem, Waldemar Valle Martins pode ser visto como um intelectual 

mediador por sua atuação no campo educacional, como professor; como escritor, seja de 

periódicos como revistas, jornais ou de livros; como reitor da Universidade Católica de Santos 

e como coordenador do curso de pós-graduação na mesma Universidade. Pode-se ainda citar 

sua participação na Academia Santista de Letras como acadêmico23, ocupando a cadeira n.9 

que tem como patrono Fábio Montenegro.24 

Um dos grandes incentivadores a candidatura de Waldemar Valle Martins à Academia 

Santista de Letras foi o Dr. Aristheu Bulhões, na época membro da Academia e Presidente da 

Casa do Poeta de Santos. A seguir, apresenta-se um carta dele na qual explica os motivos para 

que a Academia aceitasse entre seus membros Waldemar. Depois, o prefácio feito por ele para 

o livro Fragmentos de Waldemar Valle Martins.  

                                                      
23 http://www.academiasantistadeletras.com.br/academicos.html 
24 http://www.academiasantistadeletras.com.br/publicacoes/revista60anossite.pdf 
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Figura 36 – Carta Dr. Aristheu Bulhões        Figura 37 – Prefácio do livro Fragmentos 

 

 
Figura 38 - Posse Academia Santista de Letras  

 

 

Sua atuação à frente da Paróquia de Nosso Senhor dos Passos pode também ser vista 

como educacional, visto que tal ação pode ser considerada uma mediação cultural, sendo um 

transmissor de conhecimento religioso às pessoas. Nela, Padre Waldemar Valle Martins 

abordou as questões mais candentes que a Igreja conciliar estava passando: questões da opção 

pelos pobres e pelos jovens, a questão litúrgica, a necessidade de centralizar a fé no essencial, 

como por exemplo a Eucaristia, a participação dos leigos fundamentada no conhecimento da 
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doutrina. Nas salas de aula, o desenvolvimento do espírito crítico, a fuga dos dogmatismos 

intelectuais, o entendimento das tendências do pensamento contemporâneo.  

 

[...] Mediadores culturais podem ser identificados nos leitores, contadores de 
histórias, guias de instituições, pais e outros agentes educadores encarregados 
da socialização de crianças e jovens em diversas situações. Tais mediadores, 
de enorme relevância na construção de identidades culturais de indivíduos e 
comunidades, geralmente não são identificados e não se identificam pela 
categoria de intelectual (GOMES; HANSEN, 2016, p. 9).   

 

 
Figura 39 – Palestra na Academia Santista de Letras 

 

Por mais, que tais agentes não sejam vistos ou identificados como intelectuais, não quer 

dizer que não o sejam. Novamente se volta a questão da dificuldade de se definir ou nomear o 

conceito de intelectual. Segundo Gomes e Hansen (2016, p. 10), a literatura sobre o tema 

costuma ser datada com o nascimento do intelectual contemporâneo na França, com o manifesto 

proposto por Émile Zola, no desenrolar do caso Dreyfus, entre 1898-1899. 25 

                                                      
25 No final do séc. XIX, os franceses trazem para si o debate sobre o papel exercido pela elite cultural. A palavra 
intelligentsia é colocada de lado em favor do termo intelectual. Tal termo circulava no ambiente cultural francês 
desde a metade do séc. XIX, mas ganhou notoriedade através do conhecido manifesto J´accuse: lettre au président 
de la république, de Émile Zola, publicado no jornal L´Aurore, em dezembro de 1898. Esse texto “tornou pública 
a posição de Zola sobre o affaire Dreyfus e produziu grande impacto no cenário político e cultural francês”. O 
manifesto a favor de Dreyfus fez com que os intelectuais fossem vistos como defensores da liberdade e da justiça. 
Entretanto, também foram vistos como traidores da pátria e da nação. Tal acontecimento teria dado uma certa 
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No final do séc. XIX, os franceses trazem para si o debate sobre o papel exercido pela 

elite cultural. A palavra intelligentsia é colocada de lado em favor do termo intelectual. Segundo 

Vieira (2008, p. 70), tal termo circulava no ambiente cultural francês desde a metade do séc. 

XIX, mas ganhou notoriedade através do conhecido manifesto J´accuse: lettre au président de 

la république, de Émile Zola, publicado no jornal L´Aurore, em dezembro de 1898. Esse texto 

“tornou pública a posição de Zola sobre o affaire Dreyfus e produziu grande impacto no cenário 

político e cultural francês”. O manifesto a favor de Dreyfus fez com que os intelectuais fossem 

vistos como defensores da liberdade e da justiça. Entretanto, também foram vistos como 

traidores da pátria e da nação. Tal acontecimento teria dado uma certa conscientização do poder 

simbólico e do capital cultural conferido a estes atores denominados intelectuais.  

A visão de poder simbólico é tratada por Bourdieu que apresenta os intelectuais como 

produtores de capital simbólico, representantes dos interesses das classes dominantes, “aqueles 

próprios dos cultos que lutam pelo monopólio da produção do capital simbólico” (VIEIRA, 

2008, p.79). Sua teoria baseia-se nas relações entre estrutura econômica e bens simbólicos, 

revelando imposições estruturais que agem em espaços considerados imunes ao seu poder. 

Entre esses espaços pode-se citar o campo da ciência, da arte e da educação.  

Waldemar era um homem que buscava o conhecimento, bem como a comunicação e 

transmissão do mesmo e de ideias através de suas aulas, escritos e palestras. Os intelectuais são 

vistos como   

 

[...] homens da produção de conhecimentos e comunicação de ideias, direta 
ou indiretamente vinculados à intervenção político-social. Sendo assim, tais 
sujeitos podem e devem ser tratados como atores estratégicos nas áreas da 
cultura e da política que se entrelaçam, não sem tensões, mas com distinções, 
ainda que historicamente ocupem posição de reconhecimento variável na vida 
social (GOMES; HANSEN, 2016, p. 10). 

 

Sua atuação na política e seu trabalho incessante proporcionaram a criação e instalação 

da primeira universidade da região da Baixada Santista. Em 1979, Waldemar tornou-se Diretor 

Geral da Sociedade Visconde de São Leopoldo e Diretor das Faculdades Católicas de Santos. 

Paralelamente aos seus trabalhos administrativos a frente da Mantenedora e das Faculdades, 

conseguiu depois de um árduo trabalho que durou três anos, a aprovação em janeiro de 1986 da 

                                                      

conscientização do poder simbólico e do capital cultural conferido a estes atores denominados intelectuais 
(VIEIRA, 2008, p. 70). 
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criação da Universidade Católica de Santos, sendo homologado e assinado pelo Ministro Marco 

Maciel em 06 de fevereiro do referido ano. Sua atuação através da ABESC (Associação 

Brasileira de Escolas Superiores Católicas) proporcionou-lhe os meios necessários para 

requerer a criação da Unisantos e sua instalação.  

 

      
Figura 40 – Participação encontro ABESC                       Figura 41 – Participação encontro Filosofia Medieval PUC-RS 

 

 

O intelectual é um ser inserido no mundo e nas variantes culturais que existem, o que lhe 

proporciona uma visão da realidade que o circunda e lhe orienta em seus pensamentos e na sua 

articulação com a sociedade, dialogando sobre questões políticas e sociais. Ou seja, o intelectual 

deve compreender a realidade que o cerca, a fim de identificar situações em que possa atuar 

para cooperar para a construção de uma sociedade melhor.  

 

[...] A figura do intelectual, como sujeito pensante e agente, ganha 
centralidade e concretude. Os intelectuais têm um processo de formação e 
aprendizado, sempre atuando em conexão com outros atores sociais e 
organizações, intelectuais ou não, e tendo intenções e projetos no 
entrelaçamento entre o cultural e o político (GOMES; HANSEN, 2016, p. 12). 

  

Waldemar Valle Martins estava aberto ao diálogo e a sociedade. Seus escritos retratam 

esse pensamento. Era um filosofo especialista em Heidegger e um humanista de fato. Um 
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homem que se preocupava com o outro e que como educador buscava que as pessoas pudessem 

ter cada vez mais acesso à educação.  

Segundo Gomes e Hansen (2016, p. 13), os intelectuais podem ser vistos ou reconhecidos 

através de dois processos 

 

[...] O primeiro se refere ao processo de “criação ou produção” de bens 
culturais, que remete à figura do intelectual classificado como “produtor 
original ou criador”, geralmente tratado como autor, artista, inventor, cientista, 
etc. Enfim, um sujeito concebido como responsável pela constituição da 
chamada cultura erudita, alta cultura, ou também identificado de forma 
coletiva, como integrante de grupos inovadores e movimentos de vanguarda, 
que produzem alterações percebidas como bruscas e profundas no ambiente 
artístico ou cientifico, muitas vezes, obtendo reconhecimento a posteriori. O 
segundo envolve os processos de acesso e recepção desses bens culturais, por 
grupos sociais de tamanhos os mais variados, sobretudo se considerarmos a 
diversidade de suportes desses bens, que vão da palavra falada e escrita, 
passam pelos impressos e pelo audiovisual, e chegam aos meios digitais.  

 

Waldemar se encaixava nos dois processos, visto que atuava como pensador, através de 

seus escritos, refletindo sobre os problemas contemporâneos da sociedade e, também, como 

educador, na sala de aula, ministrando suas aulas nos cursos de Filosofia em que lecionava, 

transmitindo conhecimento e cultura. Isso proporcionava um crescimento intelectual e humano 

aos que participavam de suas aulas, palestras e da leitura de suas obras. Pode-se citar que um 

de seus livros, Vitrais do mundo, teve quatro edições e foi traduzido para o Braille, pela Sr.ª 

Alair Moraes Cunha e doado ao Lar das Moças Cegas, instituição da cidade de Santos dedicada 

ao cuidado de deficientes visuais. Escreveu também diversas vezes no Editorial da Revista 

Lumen, pertencente as Faculdades Associadas do Ipiranga (FAI), situada em São Paulo.  

 

Os estudos de recepção cultural reforçam essa abordagem, ao insistir que não 
há sujeito ou público passivo, e não importa idade, gênero, grau de instrução, 
condições socioeconômicas, acesso à informação, etc. Todo leitor, ouvinte, 
espectador, aluno, etc, reelabora os significados dos bens culturais de que se 
apropria, em função de sua experiência de vida, no sentido que esta categoria 
ganhou com os trabalhos de E.P. Thompson. [...] O receptor, nada passivo, é 
um sujeito que, simultaneamente, pode aderir e subverter os sentidos de uma 
mensagem, por estratégias de seleção e usos, dialogando, na maioria das vezes 
sem saber, com as intenções dos “criadores” (GOMES; HANSEN, 2016, pp. 
15-16). 

 

Porém, deve-se perceber que muitas vezes a figura do intelectual mediador pode ser vista 

como a de um mero transmissor, desqualificando ou vulgarizando sua importância e rebaixando 
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sua atividade de mediação cultural. O intelectual não pode ser visto de tal maneira, mas como 

alguém que não só transmite, como também agrega conhecimento aos outros. Segundo Gomes 

e Hansen (2016, p. 16), mostrar o intelectual mediador como mero transmissor é fácil, vendo-

o como alguém que “conduz uma mensagem ou produto cultural de um lugar ao outro, [...] sem 

nada acrescentar ou transformar criativamente”. E assim, acaba sendo visto como alguém que 

não agrega valor algum ao produto cultural transmitido, levando o intelectual mediador a ser 

compreendido como mero simplificador e transmissor de conteúdo ou informações. Ou seja, 

não contribui com a formação de novos e distintos valores e, muito menos, com significados 

culturais.  

 Há uma dificuldade aqui a ser resolvida. Muitos intelectuais dedicados a mediação 

cultural, continuam a ser ignorados como intelectuais, mesmo sendo o seu trabalho importante 

para a cultura e a educação.  

 

O fato é que, apesar da atividade de mediação cultural ser considerada 
indispensável e incontornável, em qualquer sociedade – a educação talvez seja 
sua melhor expressão –, com frequência o intelectual mediador – que a ela 
dedica tempo, esforços e tem sempre um projeto político-cultural –, sobretudo 
quando exclusivamente dedicado à mediação, não é nem mesmo reconhecido 
como intelectual, sendo negligenciado nas análises e considerado de valor 
secundário, quando não supérfluo (GOMES; HANSEN, 2016, p. 17). 

 

O intelectual deve ser aquele que produz novos significados, através da apropriação de 

conhecimentos e do saber. Como se ele produzisse algo a partir de uma produção já existente, 

gerando um novo produto cultural. Assim, não pode ser desvalorizada a sua atuação junto 

àqueles que mantém contato, seja na sala de aula, através da escrita ou através das mídias. O 

intelectual pode ser um criador ou um mediador; no caso do intelectual mediador o importante 

é atingir um público que muitas vezes não é especializado naquilo que é lhe transmitido e, que 

de outra forma, não teria acesso ao conhecimento ou a compreensão do mesmo.  

 

[...] O intelectual que atua como mediador cultural produz, ele mesmo, novos 
significados, ao se apropriar de textos, ideias, saberes e conhecimentos, que 
são reconhecidos como preexistentes. Com esses outros sentidos inscritos em 
sua produção, aquilo que o intelectual “mediou” torna-se, efetivamente, “outro 
produto”: um bem cultural singular. Ou seja, o intelectual mediador, neste 
aspecto especifico da produção e atribuição de sentidos aos bens e práticas 
resultantes de sua atividade, não se distingue do intelectual “criador”. 
Podemos pensar, inclusive, como o mediador cultural, em especial aquele que 
se dedica à comunicação com públicos externos às comunidades de experts, 
tem que aprender a ser mediador. Ele se aperfeiçoa nas atividades de mediação 
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e no uso de linguagens e estratégias com a sua experiência e com aquela 
acumulada ao longo do tempo. Ou seja, ele se torna um profissional 
especializado em atingir um público não especializado (GOMES; HANSEN, 
2016, pp. 18-19). 

 

As ações dos intelectuais mediadores não esgotam todas as formas ou atividades de 

mediação cultural. Outras ações podem ser praticadas como forma de mediação de trocas ou 

transferências intelectuais de diversas maneiras nos ambientes acadêmicos. Segundo Gomes e 

Hansen (2016, p. 19), nestes casos o intelectual mediador “nem sempre aparece de forma 

evidente ou como responsável direto por um bem cultural, com crédito público ao seu nome”.  

Entretanto, poderá diversas vezes acabar ocupando cargos estratégicos em instituições 

culturais, públicas ou privadas, em associações ou organizações políticas, atuando em um lugar 

privilegiado em que há uma rede de sociabilidades, podendo protagonizar projetos de mediação 

cultural de enormes impactos políticos.  

Gomes e Hansen (2016, p. 20) apresentam ainda alguns grupos de intelectuais 

mediadores. Um dos grupos compartilham características tais como serem responsáveis por 

“edições, coleções, autoria de prefácios, comemoração de efemérides, entre outros produtos 

culturais dessa natureza, que podem ser dirigidos a públicos mais intelectualizados ou não”.  

Um outro grupo citado é o dos que se dedicam às práticas de mediação cultural em 

diferentes tempos, buscando estar entre os intelectuais e autores, e suas ideias. Ainda é 

apresentado um outro grupo ou categoria de intelectuais mediadores que direcionam suas 

“ações para a formação de profissionais em sua própria área de especialidade, objetivando 

disseminar práticas e saberes que seriam responsáveis por circunscrever campos disciplinares 

e conferir uma identidade a seus membros” (GOMES; HANSEN, 2016, p. 20). Neste grupo 

pode-se encaixar Waldemar Valle Martins, que através de suas aulas no curso de Filosofia, 

buscava formar filósofos que poderiam atuar na sociedade como pensadores e formadores de 

opinião, em igrejas, escolas e órgãos civis e sociais. Diante disso,  

 

[...] os intelectuais mediadores podem ser tanto aqueles que se dirigem a um 
público de pares, mais ou menos iniciado, como a um público não 
especializado, composto por amplas parcelas da sociedade. Dessa forma, 
podem ser os que se dedicam a um público de corte determinado como o 
escolar, o feminino, os sócios ou membros de uma organização ou 
comunidade étnica, profissional, por exemplo; ou a um público abrangente e 
heterogêneo, como o de um periódico de grande circulação. Em muitos casos 
o intelectual mediador necessita de um grande empenho para se 
especializar/falar/fazer/gerir/organizar livros e revistas, instituições culturais, 
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programas de rádio e televisão, cinema, exposições, livros infantis, etc 
(GOMES; HANSEN, 2016, pp. 21-22). 

 

Waldemar foi ao mesmo tempo professor, sacerdote, escritor e poeta. E, em todas as suas 

ações, buscava atingir a maior quantidade de pessoas possível, tendo em mente diferentes 

intenções e públicos, procurando produzir uma diversidade de bem cultural. Desta forma, como 

sugere Gomes e Hansen (2016, p. 22), Waldemar seria um intelectual que ao mesmo tempo era 

criador e mediador, pensador e transmissor de pensamento/conhecimento. Isso leva a um 

desafio grande sobre a compreensão da figura do intelectual mediador,  

 

[...] não só por questões teóricas constitutivas de sua atividade intelectual, 
como igualmente pelas numerosas possibilidades de funções que pode exercer 
ao mesmo tempo e através do tempo. Isso porque a “profissionalização ou 
especialização” de um mediador pode estar relacionada a variáveis culturais e 
econômico-sociais muito visíveis, como as mudanças das tecnologias 
disponíveis para o exercício da comunicação social mais alargada, para citar 
um exemplo. Quando os mais importantes vetores culturais da mediação eram 
os impressos, quando a imprensa era o meio técnico mais avançado, os livros, 
jornais, revistas, manuais escolares e livros infanto-juvenis, entre outros, 
concentravam as atenções dos mediadores culturais (GOMES; HANSEN, 
2016, pp. 22-23). 

 

O grande problema foi que com o advento do século XX, a chegada do som e da imagem 

trouxeram mudanças nos processos de comunicação, como a foto, o cinema e o rádio. O meio 

impresso, que até então era o único recurso, acaba tendo que dialogar com as novas formas de 

comunicação nascentes, que vão alcançando o grande público, principalmente aqueles que não 

sabiam ler e escrever. Tal poder transformador acabou mudando a sociedade de maneira 

irrevogável.  

Pelo poder que exercem, os intelectuais como sujeitos históricos, envolvem-se na 

produção de bens simbólicos, sendo assim reconhecidos pela sociedade como uma elite 

intelectual. Se olhá-los de maneira mais ampla, os intelectuais mediadores acabam se 

envolvendo mais com a difusão e transmissão, o que leva os bens culturais a serem divulgados 

e circularem na sociedade em grupos sociais mais amplos e muitas vezes não especializados. 

Segundo Gomes e Hansen (2016, p. 26), esses intelectuais estariam voltados para a construção 

de representações que possuem um impacto grande na sociedade, atuando de forma estratégica 

para se “entender como uma série de novos sentidos são gestados a partir da recepção dos bens 

culturais; de como tais bens transitam entre grupos sociais variados; de como a esfera da cultura 

se comunica, efetivamente, com a esfera social”.  
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Muitos intelectuais mediadores têm elaborado produtos culturais que visam atingir o 

público jovem, por meio de instituições escolares ou não, buscando reforçar a identidade destes 

através de uma formação cultural política que defenda valores acreditados por eles. Tais 

intelectuais almejam aproximar ainda esses jovens destes bens culturais de antemão, fazendo 

com que eles tomem consciência da importância de seu papel na sociedade e para a construção 

do futuro. Waldemar sempre buscou isso através de suas aulas e palestras. Conscientizar os 

jovens de sua importância, estando aberto a ouvir a juventude. Ele gostava de trabalhar com 

jovens e estes gostavam de ouvi-lo.  

 

2.1.1 O intelectual católico 

 

A Educação e a Igreja Católica no Brasil possuem uma longa tradição juntas. Desde a 

época do Brasil colônia, com a vinda de congregações voltadas a educação, como os jesuítas, a 

Igreja sempre esteve ligada a educação, seja em sua missão de evangelização, seja na construção 

de escolas voltadas para o ensino dos filhos da elite nacional. Segundo Névio Campos (2014), 

que faz um estudo sobre os intelectuais católicos no Estado do Paraná e sua atuação no ensino 

superior 

 

A presença da Igreja Católica na história da educação brasileira é marcante 
em todos os graus de ensino. Ela recebeu da Corte portuguesa a concessão 
para coordenar o projeto educativo durante a Colônia, embora a metrópole 
tenha impedido a criação de faculdades e universidades ao longo daquele 
período. No decorrer do Império, as relações entre poder civil e poder 
eclesiástico eram oficiais, pois o sistema do padroado expressava a relação 
indissociável entre Igreja e Império. Por um lado, a Igreja usufruiu dos 
benefícios de ser a religião oficial do Estado ao acumular significativo capital 
econômico, capital político e capital simbólico. Por outro, esteve controlada 
pelo poder civil. Apesar disso, houve ao longo da segunda metade do século 
XIX diversos confrontos entre esses dois poderes (CAMPOS, 2014, p. 286). 

 

Isso mudou com o advento da República, quando houve a separação entre Igreja e Estado, 

permitindo uma reorganização das dioceses e expansão da Igreja no Brasil mediante a liberdade 

adquirida pelo fim desta união. Entretanto, isso levou a perda do monopólio educacional e, 

consequentemente, da elite brasileira, que começou a aderir aos ideais republicados e liberais, 

tendo em vista que seus filhos agora não seriam mais obrigados a estudarem em escolas 

católicas, onde tais ideais não seriam ensinados. Isso demonstra, segundo Campos (2014, p. 
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282), “o processo de construção social é marcado pela disputa entre diferentes grupos pelo 

poder de organizar os espaços sociais”.  

Diante desta situação, a Igreja foi direcionada a buscar organizar intelectuais católicos 

que pudessem dialogar com uma sociedade laica e que buscassem atuar nela, defendendo a sua 

visão educacional secular. Mas quem são estes intelectuais católicos? Poder-se-ia defini-los 

como homens de organização da cultura, que professavam a fé católica e que atuavam na 

educação, seguindo as orientações da Igreja no aspecto educacional através de seus 

documentos. Tais sujeitos deveriam atuar como agentes sociais nos campos político, cultural e 

educacional.  

Campos (2014, p. 283) define o intelectual católico como alguém ligado ao laicato 

católico e como organizador da cultura, comprometido com o projeto polı́tico-pastoral da Igreja 

Católica, organizando diferentes instituições culturais e políticas, objetivando contribuir com o 

processo de instauração da doutrina católica. Este seria o ideário católico de atuação na 

sociedade através da educação, buscando estabelecer uma nata intelectual a serviço do 

episcopado brasileiro, que almejaria fomentar uma organização do laicato católico que pudesse 

criar centros culturais e, desta forma, reunir e formar uma elite intelectual e política para o 

Brasil ligada a tal ideário.  

 

A estratégia de criação do laicato cató lico consistia em uma aç ão direcionada 
a uma pequena parcela da população brasileira, ou seja, aglutinar e formar um 
grupo de intelectuais e polı́ticos comprometidos com o ideário cató lico. A 
ação “pelo alto” visava formar a juventude com base nos fundamentos 
filosóficos e teológicos da Igreja Cató lica, cuja missão foi atribuı́da aos 
centros superiores de cultura (CAMPOS, 2014, p. 287). 

 

De acordo com Seidl (2003, p. 282), esses intelectuais foram agentes religiosos que 

possuíam uma relação com a cultura e com os meios de produção de bens culturais, 

possibilitando-lhes uma posição influente na esfera intelectual. Neste grupo havia uma fração 

de clérigos que possuíam uma atuação intelectual, contudo fora da problemática 

especificamente teológica.  

Mueller (2015, p. 263) pensa os intelectuais católicos como intelectuais engajados, que 

saem de sua reflexão cristã passiva e estendem sua religiosidade até a ação política.  

 

Atendem aos apelos que afirmam ser os de toda a população católica, de 
fortalecer o catolicismo não só como exercício religioso, mas como intervenção 
na sociedade. Objetivam fazê-lo por meio da ação política, como intelectuais 
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pertencentes a uma sociedade que consideram fragilizada, e intervêm para que 
ela siga os rumos definidos por seus ideais, ou seja, aqueles da Igreja Católica 
Apostólica Romana (MUELLER, 2015, p. 263). 

 

Segundo Pinheiro Filho (2007, p. 33), a herança colonial foi o que possibilitou que a 

religião dominante no país fosse o catolicismo. Diante disso, muitos produtores da esfera 

intelectual das mais diversas etapas do processo de produção, se multiplicaram de forma 

relevante e muitos desses assumiram a filiação religiosa, alguns chegando a converter o 

catolicismo no princípio gerador de seus trabalhos. Os intelectuais católicos seriam definidos 

como: “um conjunto de indivíduos dotados de um carisma coletivo que permite reconhecimento 

recíproco, e que atua programaticamente a partir de um conjunto de crenças e valores que se 

firmam como consenso”. 

O cenário apresentado por Pinheiro Filho (2007, p. 33), se deu no início do final dos anos 

de 1920, e manteve um impacto de relevância até o fim dos anos 1940. Mueller (2015, p. 263), 

apresenta o período como iniciado na década de 1930, e complementa que este período foi 

marcado pela provocação do discurso de revolução, que apresentou a ideia de uma “renovação 

nacional”. Continua afirmando que “intelectuais dos mais diversos matizes culturais e políticos 

irão se engajar, direta ou indiretamente, em um projeto difuso e múltiplo de construção da nação 

brasileira”. 

 

Para qualificar melhor o grupo, é possível dividi-lo em duas frações, ambas 
radicadas no Rio de Janeiro: aquela galvanizada por Jackson de Figueiredo e 
Alceu Amoroso Lima em torno do Centro Dom Vital e da revista A Ordem, de 
atuação mais marcadamente política, em que a religião desponta como base da 
organização social desejada sob a divisa da ordem, [...] e, de outro lado, a tríade 
composta pelo artista plástico Ismael Nery e os poetas Murilo Mendes e Jorge 
de Lima, que farão do catolicismo tema e forma artístico-literária, logrando 
assim um apoio para o posicionamento no campo artístico (PINHEIRO FILHO, 
2007, pp. 33-34). 

 

Segundo Mueller (2015, p. 264), a criação do Centro Dom Vital, bem como a revista A 

Ordem serviram como expressão do catolicismo se contrapondo a eventos como a fundação do 

Partido Comunista do Brasil (PCB) e a Semana da Arte Moderna, que revolucionou as 

linguagens estéticas, artísticas e culturais, semeando certa insegurança para o futuro. Diante 

destas expressões do catolicismo, a responsabilidade para com a intelectualidade brasileira, que 

há tempos já buscava ícones para formar sua identidade, ganhou corpo e conteúdo.  
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Segundo Pinheiro Filho (2007, p. 39), o discurso de Jackson Figueiredo mobilizou 

demandas latentes de legitimação do lugar social ocupado por certos setores que não possuíam 

consciência. 

 

A tomada direta do poder interessa menos que a garantia de que a organização 
do Estado e da sociedade se dê em obediência aos preceitos religiosos conforme 
a nova elite em preparação os entende, em todos os setores da vida. Mas a ação 
não se restringe à preparação das elites dirigentes; é preciso convencer a 
totalidade da nação de que, sendo ela católica, não pode ser dirigida por quem 
não o seja. 

 

Assim, o papel dos intelectuais, entre eles os liderados por Alceu Amoroso Lima, era o 

de trabalhar para crescer politicamente sem exposição e conseguir resultados que fossem ao 

encontro das demandas da Igreja. E que os católicos, sobretudo neste determinado período, 

deveriam privilegiar que as ações políticas fossem mediadas por seus intelectuais (MUELLER, 

2015, p. 269). 

Segundo Fabricio (2015, p. 2), diante do momento político que estava sendo vivenciado, 

os governos estaduais não tinham condições financeiras de realizar criação de escolas e 

formação de corpos docentes, ficando assim essas tarefas sob a responsabilidade da Igreja. 

Nessa reaproximação que houve entre a Igreja e o Estado uma das pessoas que se destacou 

como um importante elo foi o Padre Leonel Franca. A Ação Católica teve como objetivo a 

formação de uma elite intelectual católica e leiga. Foi dentro deste processo que Padre Leonel 

Franca acabou se tornando um mediador entre as demandas eclesiais e o autoritarismo do 

governo Vargas. 

Fabricio (2015, p. 14) ainda prossegue esclarecendo os papeis dos intelectuais no projeto 

de restauração da Igreja. Eles atuaram como elo de ligação entre a hierarquia eclesiástica e o 

povo, mediando a relação entre a Igreja e o Estado. Esse formato foi essencial para o 

desempenho alcançado, pois todo o projeto seria limitado caso partisse da liderança dos 

intelectuais. Foi neste espaço de mediação que Leonel Franca, enquanto clérigo e intelectual, 

ganhou centralidade, sendo um dos grandes defensores da implantação da Universidade 

Católica no Brasil.  

Apesar de todos esses profissionais atuantes, a Igreja percebeu que para formar uma 

geração de intelectuais católicos que pudessem agir na sociedade e conduzir os rumos do país 

era necessário ingressar no campo do ensino superior. Seria através das Universidades que esta 

poderia atuar e formar intelectuais católicos, principalmente através dos cursos de Direito e 
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Filosofia, voltados as ciências humanas. Estes intelectuais formados em suas Universidades, 

sob sua orientação, poderiam exercer diversos papéis na sociedade, defendendo os seus valores 

e se inserindo nos ambientes governamentais, podendo até um dia governar o país.   

Assim, os intelectuais católicos que vieram posteriormente, entre eles Waldemar Valle 

Martins, são frutos desta geração que lutou pela implantação do ideário católico na educação, 

de um modo particular no ensino superior, buscando criar Universidades Católicas, como 

veículos de propagação deste ideário.  

Waldemar Valle Martins, homem de vasta cultura, teve sempre uma forte preocupação 

com a formação integral do ser humano, além da preparação para que seus alunos e paroquianos 

tivessem condições de atuar na sociedade de modo a transformá-la através do senso crítico e do 

conhecimento. Sacerdote católico, com perceptível vocação para educação, se caracteriza como 

um desses personagens que contribuíram para a Igreja retomar seu local de influência na 

Educação no Brasil.  

Depois de apresentar estas interpretações do termo intelectual, de sua compreensão ao 

longo do tempo e entrar em contato com a visão de intelectual mediador e intelectual católico, 

entrar-se-á em contato com as pessoas que tiveram contato com o intelectual Waldemar Valle 

Martins durante grande parte de sua vida. 

 

2.1.2 O intelectual através da visão de quem o conheceu 

 

Para apresentar esta dimensão de Waldemar Valle Martins foram realizadas 35 entrevistas 

com colegas de presbitério, ex-alunos, pessoas que trabalharam ao seu lado, quer na Paróquia 

dos Passos, quer na Visconde de São Leopoldo, quer na Universidade Católica de Santos 

(Unisantos), além de duas de suas sobrinhas e todos foram unânimes em afirmar que ele tinha 

sido um intelectual.  

A Prof.ª Iara Chalela do curso de Psicologia da Unisantos, que foi aluna dele em duas 

ocasiões, primeiro em um curso de capacitação para professores e depois no mestrado em 

educação, afirmou: 

 

Nossa, Waldemar Valle Martins era um intelectual no mais completo sentido, 
porque ele vivia aquilo que produzia intelectualmente, vivenciava isso, 
demonstrava isso. Então, a força do Waldemar para quem o conheceu e em 
momentos diferentes como estou lhe dizendo, foi de perceber que os anos se 
passavam e o Waldemar só aperfeiçoava aquilo que ele próprio sabia e falava 
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do “saber” como “sabor”. Do “saber”, do “sabor”, do “saborear”, ele adorava 
fazer essas ideias, assim pegar as palavras... Então, ele sabia o gosto da 
intelectualidade e principalmente da intelectualidade vivenciada, a formação 
dele era um negócio impressionante. O Waldemar despertou em mim, por 
exemplo, um gosto que eu até então não tinha em 1984 pela fenomenologia. 
E com a abordagem fenomenológica eu fui estudar, inclusive por indicação 
dele, a abordagem fenomenológica de Karl Jaspers que tem uma revolução na 
psicopatologia muito interessante. Waldemar me iniciou também em 
Minkowski. Não conseguiu fazer de mim uma heideggeriana, nem ele e nem 
a Conceição, porque eu já tinha o meu amor pelo Jung, mas de qualquer 
maneira eles viam muita aproximação na metodologia junguiana e na 
existencial, na fenomenológica existencial. Então, o Waldemar, trouxe para 
mim assim uma apresentação muito interessante, principalmente Karl Jaspers 
e Minkowski, o que é digno de nota, porque ele não é psiquiatra, ele me trouxe 
nova psicopatologia para estudar, e foi muito interessante.  

 

Essa mesma percepção teve o Prof. Hélio Alves, também do curso de Psicologia. Para 

ele, Waldemar era um “baita intelectual” e um de seus arrependimentos foi de não ter feito um 

curso de grego que ele ministrava na Paróquia da Pompéia para advogados, um idioma que ele 

dominava com “maestria”. Era um profundo conhecedor do Grego Clássico e do Latim. 

Waldemar tinha uma grande cultura, que não se baseava somente naquilo que ele tinha 

aprendido na Universidade. Buscava estudar continuamente, principalmente pelo fato de ser 

curioso, gostar de aprender coisas novas e de ler. “Adorava poesia, em especial de Paulo 

Bomfim, andando com os livros embaixo do braço”.  

 

 

 
Figura 42 – Palestra em homenagem ao poeta Paulo Bomfim 

 

 

Uma outra entrevistada, Ruth Lopes, assim como Hélio Alves, também relatou que Padre 

Waldemar estudava continuamente, mesmo em seus momentos de descanso. Disse ter viajado 
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com ele para Campos do Jordão em conjunto com outras pessoas, e que em todas as vezes ele 

levava uma mala com livros para poder ler. “Era algo impressionante, ele não parava de 

estudar”. Além de estar sempre lendo, investia no estudo de diversas formas. Irmã Alódia Maria 

relatou que Padre Waldemar participava de diversos congressos, algo admirável diante de tantos 

afazeres e, destacou também, o fato de ser uma pessoa muito gentil e compreensiva.   

 

 
Figura 43 – Participação da II semana internacional de Filosofia em Petrópolis, 1976  

 

Esta dedicação aos estudos e busca de conhecimento o acompanhava durante toda a vida. 

Maria Antonieta, também relatou momentos em que a família chegava a solicitar que ele 

largasse um pouco os livros.  

 

Eram algumas coisas que a gente até discutia “nossa, o tio padre precisa dar 
uma parada e tal”. Porque ele não tinha tempo para ele, o tempo era para ele 
atender as pessoas. E muitas vezes a tia Maia, o meu pai, discutíamos isso 
“nossa, ele precisa de umas férias, ele tem que parar”. Quando saía de férias 
que ia para Campos [...] era para trabalhar, para ficar um pouco mais no 
silêncio para fazer as coisas, mas férias que ele tivesse tirado para relaxar eu 
nunca vi. Ele ia lá em casa, brincava, jogava e já estava voltando para o hotel, 
porque levava pilhas de livros e de coisas para fazer. Eu nunca vi meu tio falar 
assim: “estou tirando férias, estou relaxando” [...]. 

 

O Dr. Fúlvio Casal foi categórico ao afirmar que Waldemar foi um dos grandes 

intelectuais da cidade de Santos.  
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E ele foi de uma época em que tinha todos esses veteranos lá. Ele, homem de 
uma intelectualidade extraordinária que se aprofundava, nunca teve preguiça 
de estudar, lia, conhecia os filósofos [...] era extraordinário, sem dúvida 
nenhuma. Era um intelectual não da Universidade, era da nossa cidade. Acho 
que hoje até ele deve ser por muitos aí considerado isso. [...] Nós temos, por 
exemplo, Martins Fontes velho poeta e tudo mais. Ele tinha que estar nesse 
rol, nesse meio... A Universidade ficou devendo, não lembraram disso, ou 
lembraram só dos momentos em que ele foi mais rígido. Foi sim, 
intelectualmente, não tenho dúvida, tenho certeza absoluta.  
 

O Prof. Fábio Maimone, que foi aluno de Waldemar Valle Martins no curso de Filosofia 

da Unisantos de 1990 a 1993, disse em sua entrevista que a ideia dos cafés filosóficos em Santos 

nasceu com Waldemar. “O primeiro café filosófico em Santos veio do Waldemar, e ele trouxe 

isso. Ele levou isso também para São Paulo, hoje ninguém fala do Waldemar nos cafés 

filosóficos”. Disse ainda que Waldemar tinha o dom de escrever, “[...] era incrível como ele 

escrevia com a maior naturalidade do mundo”. Completou também dizendo que Padre 

Waldemar, apesar das oportunidades que teve de se transferir para outras Universidades e ir 

embora de Santos, relatava que sua cidade era Santos, e era onde ele devia servir.  

A Prof.ª Yza Fava de Oliveira que foi coordenadora do curso de Extensão (CEAEX)26 na 

reitoria do Padre Waldemar e coordenadora do curso de História da Unisantos por anos e que 

conhecia bem Waldemar Valle Martins afirmou: “é um grande intelectual santista, é um dos 

expoentes da cidade de Santos. [...] Porque ele a vida inteira dedicou-se à educação, a vida 

inteira. Já falei, educação religiosa das crianças pequenininhas, até a pós-graduação”. 

Mencionou ainda que ele vivia cercado de intelectuais.  

Como pode-se observar tanto o Prof. Fábio Maimone, como o Dr. Fúlvio Casal, 

expressam suas qualidades como intelectual e o apontam como sendo pertencente a cidade de 

Santos e não somente a Universidade. A Prof.ª Yza Fava de Oliveira também fez essa afirmação 

e complementa com a diversidade de faixa etárias que Waldemar trabalhou. Pontos estes que 

revelam parte do alcance da atuação de Waldemar e sua contribuição para a sociedade Santista.  

Para o Padre Francisco Greco, Waldemar era um intelectual pelo fato de colocar suas 

faculdades intelectuais à serviço da educação. Um intelectual que se dispunha conversar de 

igual para igual com qualquer pessoa que quisesse. “Agora se quisesse ter uma simples 

conversa, ele tinha uma simples conversa, um intelectual é isso. E mais do que ser intelectual é 

                                                      
26 CEAEX era um órgão para preparação de cursos de extensão e de pós-graduação. Foi criado pelo Padre 
Waldemar e quem iniciou esse projeto foi o professor Eusébio Mossini. Posteriormente foi assumido pela Prof.ª 
Yza Fava de Oliveira. Nota do autor.  
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ser sábio, intelectual qualquer um pode ser, sábio, muito poucos”. Na sua opinião Waldemar 

era um sábio que sabia distinguir quando tinha que conversar com uma pessoa em alto nível e 

outra que queria só falar do último jogo do Santos contra o Corinthians. “Isso é mais que ser 

intelectual, é ser sábio e Padre Waldemar era sábio, mas sobretudo era um humanista. Essa era 

a palavra que ele sempre se descrevia ‘eu sou um humanista’”.  

Padre Valdeci dos Santos, que estudou Filosofia na Unisantos entre os anos de 1982 a 

1985, afirmou que ele foi um grande humanista27,  

 

Intelectual qualquer um pode ser, mas humanista acho que tem uma grande 
diferença. Então, acho que o Padre Waldemar foi isso, essa junção do 
intelectual, mas com grande carinho pelo humano, pela dedicação para o 
humano. Não era só um intelectual; intelectual por intelectual, seria fácil, mas 
ele foi um grande humanista, não só um intelectual.   

 

Os Padres Valdeci dos Santos e Francisco Greco, afirmaram que Padre Waldemar não era 

só um intelectual, mas também se definia e era visto pelos outros como um humanista. Eles 

afirmaram isso baseado em sua dedicação ao outro, capacidade de compaixão e empatia com o 

próximo.  

Padre Ricardo Marques, declarou considerar Waldemar um intelectual e que ele era 

reconhecido como tal, em Santos e em São Paulo, onde deu aula nas Faculdades Associadas do 

Ipiranga (FAI). Disse que ele era visto como intelectual também entre outros sacerdotes que se 

“destacavam intelectualmente falando, por exemplo, Monsenhor Roxo, teólogo brasileiro que 

era um dos diretores do curso de Filosofia da FAI”. Ainda era reconhecido entre os bispos, 

tendo como amigo Dom Geraldo Majella, cardeal emérito de Salvador e que foi seu aluno. 

Neste relato nota-se que o reconhecimento da intelectualidade de Waldemar não se sustentava 

apenas em Santos ou no meio acadêmico, mas se estendia para outras cidades e outros 

contextos, como a Igreja. Além disso,  

 

Ele tinha ligação com a academia de letras [...]. Então ele era reconhecido 
como tal e para mim era intelectual porque escrevia, nos ajudava com o 
próprio pensamento dele embasado em filósofos a entender certos aspectos da 
vida, acontecimentos sociais, questões existências. Então eu o considero 
intelectual sim (PADRE RICARDO MARQUES). 
 

                                                      
27 Humanismo clássico almeja a realização integral e harmônica da natureza humana potenciada na razão. O 
humanismo cristão vê a razão absoluta na natureza humana em Deus através da ascese. Já o humanismo moderno 
celebra no mundo a divindade do homem. Nota do autor. 
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A Prof.ª Osvaldina da Silva, que estudou Filosofia na Unisantos entre os anos de 1994 e 

2001, disse que ele não era um intelectual elitista do tipo que não se mistura. Alegou tal coisa 

partindo “do pressuposto que um intelectual é aquele indivíduo que pensa, mas que não só 

teoriza, não é um tecnocrata. [...] É um intelectual que pensa, mas que leva os outros a 

pensarem”.  

Segundo Gomes e Hansen (2016, p13), o primeiro processo que nos indica o intelectual 

é a sua “criação ou produção” e, o segundo, seria o de facilitar o acesso dos bens culturais por 

diversificados grupos. Em sua entrevista Padre Ricardo Barros, assim como a Prof.ª Osvaldina 

da Silva, afirmou que Padre Waldemar além de ser um produtor de conhecimento, também 

auxiliava os alunos na compreensão de conceitos de outros filósofos, dados que vão ao encontro 

dos critérios para a identificação de intelectuais apontado pelas autoras. 

O Prof. Fábio Maimone que conviveu muito com ele, declarou que ele era um intelectual 

com toda certeza e que era um existencialista, humanista, cristão. “Os pensamentos dele se 

formam com bases de Heidegger, Sartre e Kierkegaard, Marcel, por conta do existencialismo 

cristão. Humanista personalista, por conta de Emmanuel Mounier e de Ortega y Gasset”.   

 

Padre Waldemar era um intelectual, ele tinha pensamento próprio, pensava o 
pensamento dos outros. [...] A Hannah Arendt disse sobre o Heidegger que o 
Heidegger não pensava sobre alguma coisa, mas que o Heidegger pensava 
algo. É como Waldemar, o Waldemar não pensava sobre Aristóteles, 
Waldemar pensava Aristóteles, Waldemar pensava Teilhard Chardin, porque 
ele era fissurado pela questão da evolução, o evolucionismo versus o 
criacionismo. Era uma coisa presente nos textos dele, em seus artigos (PROF. 
FÁBIO MAIMONE). 
 

Segundo Gomes e Hansen (2016, p. 18), o intelectual que atua como mediador produz 

novas interpretações e saberes, baseados em conhecimentos já existentes. Desta forma, um 

intelectual mediador irá se apropriar dos conhecimentos de outros autores, desenvolver novos 

significados e transmitir este “outro produto”, não distinguindo do intelectual “criador” já que 

realiza essa atribuição de sentido. Diante disso, pode-se notar na afirmação do Prof. Fábio 

Maimone, este aspecto da atuação do Padre Waldemar, em que ele conhecia os teóricos em 

profundidade e através dessa base formava seus pensamentos.  

Padre Carlos Alves entendeu que: “ele era um intelectual, mas não um intelectual do 

gabinete, apenas da academia, eu não sei se faço uma aproximação correta, naquilo que Gramsci 

fala do intelectual orgânico”. Afirmou ainda vê-lo como um homem que se preocupava 

realmente com a produção científica e acadêmica, bem como com o desenvolvimento da cultura 
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e da pesquisa. Era um homem aberto também aos desafios propostos pela contemporaneidade, 

sempre dialogando. 

  

Então, é aquele intelectual na esteira talvez de outros intelectuais do Brasil, 
que sempre tiveram uma preocupação de unir as duas coisas, não deixar a 
ciência reclusa no ambiente acadêmico, mas procurar de fato, fazer com que 
ela servisse de instrumental para o desenvolvimento das pessoas, para o 
crescimento também da sociedade (PADRE CARLOS ALVES). 
 

A Prof.ª Maria Helena Lambert também concordou que Waldemar foi um intelectual, 

porque além de tudo escreveu livros para a educação e outras áreas. “Acho que por tudo que 

ele falava, ele tinha o dom da palavra, falava muito bem. Muito articulado, escreveu alguns 

livros, acho que estava sempre estudando era muito estudioso. [...] Tinha um ótimo nome como 

professor”. A observação de que Waldemar falava muito bem, também foi feita por Vania 

Denari, que declarou: “se ele sentasse aqui e começasse a falar você ficava horas e horas 

escutando ele falar, você não queria que ele parasse”. 

O Prof. Antônio Fernando que trabalhou durante muitos anos com Waldemar Valle 

Martins na Sociedade Visconde de São Leopoldo, mantenedora da Unisantos e na própria 

Universidade afirmou: 

 

Eu tive a graça de conviver com pessoas de altíssimo nível, tanto na faculdade 
de direito, de mais alto nível, Carlos Pacheco Cirino, por exemplo, Júlio dos 
Santos que está vivo até hoje, tem professores, extraordinários. [...] Se eu 
tivesse que fazer uma classificação eu colocaria Sá Porto e Waldemar 
indiscutivelmente em um pedestal da intelectualidade.  

 

Segundo Irmã Alódia Maria, que trabalhou com Waldemar para a implantação do curso 

de enfermagem na Unisantos, “a inteligência que ele tinha, o conhecimento e ele participava 

das coisas. Era uma pessoa que lia, participava dos eventos e tudo. [...] E ele tem escritos, livros 

escritos mesmo”. A Prof.ª Carmem Lydia também falou da capacidade intelectual dele e 

afirmou que muitos alunos não conseguiam acompanhar suas aulas devido ao seu “altíssimo” 

nível. 

O Prof. Luiz Cancello que atuava no curso de Psicologia da Unisantos, disse em sua 

entrevista que Padre Waldemar era uma pessoa muito querida, apesar de que nem sempre o 

diálogo com ele era fácil, pois quando começava a falar estendia-se muito. “Quando ele fazia 

pergunta em algumas palestras, a pergunta dele tinha mais ou menos o tamanho da palestra, 

assim ele era famoso, não sei se alguém já te falou [...]. A pergunta dele tinha sempre alvo, 
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introdução, objetivo... (risos)”. Além de extensas, as perguntas também eram complexas. 

Lembrou-se que na época, Waldemar não perdia nenhuma conferência ou palestras. 

Padre Júlio Llarena também afirmou que Waldemar era um homem inteligente, que sabia 

muito bem se posicionar, sabia ler as coisas nas entrelinhas e fazer uma leitura correta das 

situações sem se deixar levar pelas paixões.  

Altair Bozon, que foi sua aluna na Faculdade de Filosofia, na década de 1950, mencionou: 

“ele era cultíssimo. Acho que a pessoa mais culta que eu já conheci. [...] E o Padre Waldemar 

dentro dali, acho que não tinha quem fosse tão culto quanto ele”. O Prof. Paulo Campbell, 

relatou: “o Padre Waldemar fazia parte do grupo de intelectuais da redação desse jornal. [...] 

Ele tinha uma inteligência além do normal, ele era um cara extremamente inteligente”. Estes 

relatos revelam a forma como as pessoas o enxergavam, um intelectual de grande competência.  

A Prof.ª Neusa Vicente que trabalhou na assessoria de comunicação e depois na ouvidoria 

da Unisantos garantiu que, como um intelectual, Waldemar chamava para conversar, tendo uma 

atitude dialógica, mesmo quando as ideias não iam ao encontro das suas. Ele sempre buscava a 

conciliação e em muitas de suas aulas citava grande autores, tentando através de seus 

pensamentos chegar a alguma conclusão. Segundo ela, via-se que ele era um intelectual que 

possuía uma produção, tinha sua concepção e sua pesquisa. Mas o que mais encantava era sua 

grande bagagem cultural, que muitas vezes ele trazia para os encontros que se davam.  

 

Porque como eu disse era perceptível, visível, o conhecimento que ele tinha, 
a bagagem que tinha. E vê-lo conversar com as autoridades, outros 
intelectuais, no mesmo nível, às vezes até um nível mais alto. E eu percebia a 
admiração dessas pessoas também por ele, principalmente aquele pessoal do 
MEC. Porque eu, como assessora de comunicação, organizava junto com a 
equipe da São Leopoldo, os eventos da ABESC. Eu pude ter essa oportunidade 
de conviver, de estar no meio, não participando como intelectual, mas na 
comissão organizadora vendo a produção das atas, dos anais, vendo os 
debates. Por isso que posso te dizer que, às vezes, o nível até maior, ele 
discutia, não só na ABESC, mas na CNBB. A gente teve Dom Luciano 
Mendes de Almeida, Dom Helder Câmara, então, a questão ideológica 
também estava aflorada, como intelectual e como educador.  
 

Diante do relato da Prof.ª Neusa Vicente, observa-se sua capacidade de se expressar e 

dialogar com outros intelectuais mesmo sendo de áreas de atuação distintas da sua ou fora do 

contexto da academia. Essa facilidade de articulação que ele tinha demonstra parte da 

“bagagem” intelectual que possuía. 
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O Prof. Luiz Santana, estudante de Filosofia de 2002 a 2005 na Unisantos, da última 

turma em que o Prof. Waldemar lecionou, relatou: 

 

Ele é intelectual pela produção, não só a produção física, material dos escritos 
dele, dos livros publicados, mas pela postura dele diante das circunstâncias, 
do mundo, das coisas, das realidades. Ele não se furtava em nada e também 
era uma pessoa que só opinava se realmente conhecesse sobre o assunto e que 
tinha uma capacidade... As respostas dele não eram respostas comuns, de 
senso comum, tinham até um teor epistemológico muitas vezes, a gente tinha 
até que dar uma lida para acompanhar ele, não era fácil. Então, assim, 
intelectual não se força, é um estado. Eu penso que é um estado construído, 
algo que vai sendo agregado na constituição do ser dele, do intelectual. E ele 
era isso, talvez por ter vivido academicamente com ele, já no fim da vida dele, 
ele estava em um momento muito bom no sentido intelectual. Às vezes até 
com algumas dificuldades, mas a gente percebia que se ele tivesse mais uns 
10 anos com a saúde bem legal, ia ser algo estrondoso para nós. Por isso que 
falei que faz falta, porque é difícil você achar, do nível dele. Existem outros 
intelectuais, mas do patamar dele é algo diferenciado.  

 

Continuou ainda dizendo que a intelectualidade era algo que fazia parte dele, não havia a 

possibilidade de se afirmar que ele não era um intelectual. “Era um padre doutor, um 

apaixonado pela Unisantos, um padre acadêmico, e militante”. 

No relato realizado pelo Prof. Luiz Santana, ele apontou as características de Waldemar 

que fizeram com que o considerasse um intelectual. Um dos pontos que levantou é o fato de 

Waldemar não ter investido apenas na produção de material físico, mas ter uma “postura” 

intelectual. Tais afirmações vão ao encontro da definição de intelectual utilizada, em que há 

produção material, mas não se limitando a isso, levando a intelectualidade para outras ações na 

sociedade. 

Dr. Augusto Zago que tornou-se conselheiro da Unisantos a pedido dele, disse que ele era 

um intelectual e isso poderia se notar nos escritos que deixou. Em sua opinião, Waldemar 

deveria estar na academia, pois ele não possuía nenhuma dificuldade de dialogar com qualquer 

outro acadêmico brasileiro. “Você vê hoje os acadêmicos que estão lá e vê o grau de formação 

dele, o grau da atuação dele, vê os escritos dele. Para mim não tem dúvida, ele era um intelectual 

clássico”. Afirmou que Waldemar era um homem extremamente culto.  

Essa também é a opinião de outro professor da Unisantos, Ricardo Galvanese, que foi 

aluno do Padre Waldemar no curso de Filosofia entre os anos de 1984 a 1988, e em uma citação 

revela a importância do intelectual que atuava em Santos.  
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Intelectual de primeiríssima grandeza, e é muito interessante que o intelectual 
na mesma medida de um educador e de um gestor da educação. Talvez por 
conta disso não tenha nos deixado tantas obras escritas, porque digamos assim, 
estava gastando a sua vida em múltiplas tarefas e talvez senão tivesse sido 
reitor, não tivesse todo o seu trabalho pastoral, e tivesse se dedicado tão 
somente a academia, primeiro que daí já não seria o Padre Waldemar, talvez 
já não funcionasse, porque faltaria esses componentes. Mas, com certeza, 
produção acadêmica dele seria gigantesca, mas quem teve a sorte de ser aluno 
dele via a capacidade com que dominava, transitava no campo do 
conhecimento. Então, foi um intelectual de primeiríssima grandeza, nos 
deixou algumas pérolas, alguns textos de aulas, algumas obras, mas, com 
certeza, quem conheceu o Padre Waldemar sabe que se tivesse tido um 
pouquinho mais de tempo, com certeza teria produzido algumas obras que 
teriam marcado a própria Filosofia Brasileira. Eu não duvido disso, até porque 
ele teve ao longo da sua vida a capacidade de estabelecer a interlocução com 
alguns grandes intelectuais brasileiros. Por exemplo, para citar Marilene 
Chauí que era amiga, conhecida, fora outras figuras de prestígio no mundo 
intelectual brasileiro, significativas. 
 

Segundo Vieira (2008, p. 76), o trabalho intelectual em Gramsci não se esgota na 

produção de conhecimento científico, vai além disso, a preocupação com a disseminação do 

saber, o desempenho em instituições e movimentos sociais, são posturas de grande importância 

no processo de organização da cultura. No relato feito pelo Prof. Ricardo Galvanese, pode-se 

notar como Waldemar se encaixava no conceito de intelectual orgânico desenvolvido por 

Gramsci, no sentido que ele não se dedicou somente aos estudos e a produção, mas seu papel 

na academia era parte integrante de sua personalidade e atuação como intelectual.  

Waldemar era uma pessoa extremamente simples, apesar da bagagem cultural e do 

conhecimento que detinha. Uma das situações que ilustra isso é que devido as questões que 

envolviam a criação da Universidade, tinha que ir a Brasília com frequência levando 

documentos que eram exigidos pelo Ministério para o reconhecimento. Uma das vezes foi 

recebido pelo Presidente da República e pelo ministro da Educação. Apesar disso nunca se 

permitiu envaidecer, por tais situações. Segundo ainda o Prof. Fábio Maimone tal privilégio se 

deu por seu prestígio, “porque era respeitado, recebido porque era sério, como essa instituição 

sempre foi”. 

O Prof. Hélio Alves relatou que por mais que fosse um intelectual, ele não perdia a 

humildade. Ele não se encaixava no estereótipo de intelectual com o “nariz empinado”. Sempre 

se colocava a disposição para ajudar e dialogar sobre qualquer assunto. Continuou afirmando 

que sua simplicidade era fruto de uma sensibilidade, pois toda a sua cultura e conhecimento, 

não atingiram a sua humildade. Ao andar pela Universidade poderia observar ele conversando 

com qualquer um, com um respeito muito grande pela pessoa. Quando precisava chamar a 
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atenção de alguém por algum motivo, conversava de modo tranquilo, muitas vezes com um 

sorriso no rosto, sem severidade. Mas era bem firme em suas colocações. “Não era aquela coisa 

ditadora, era uma relação muito fácil com as pessoas. O que ele representou para cidade, não 

foi gratuito, era resultado da postura dele em relação ao mundo e as coisas que aconteciam na 

época. E ele sempre se posicionava, mas do jeito dele”.  

Waldemar era uma pessoa muita querida dentro da Universidade por professores, alunos 

e funcionários. Conversava com todos e sabia da vida das pessoas, de suas alegrias e 

dificuldades. Se um funcionário tinha problemas e ele pudesse ajudar, não media esforços para 

fazê-lo.  

Sua simplicidade também é reconhecida por outro de seus alunos, o Prof. Sérgio 

Nogueira, que fez um curso de pós-graduação, entre os anos de 2000 e 2001 em coordenação 

pedagógica e que relatou o seguinte: “uma coisa que me marca muito nele é que mesmo com 

todo este poder de conhecimento que ele tinha, ele não era uma pessoa esnobe, ele era 

sacerdote”. O Padre Francisco Greco afirmou que apesar de ser um homem culto, intelectual, 

poeta, educador e pedagogo, Waldemar era extremamente simples, “morava em seu 

apartamento, tranquilo, com seus livros sem roupas suntuosas, sem circunstância. Um homem 

voltado para a ciência”.  

Como foi afirmado pelo Prof. Sérgio Nogueira e Padre Francisco Greco, todo o poder de 

conhecimento que ele tinha, e as diversas funções que desempenhava, não mudavam o fato de 

ser sacerdote. Mantinha sua simplicidade e o foco nos assuntos da academia. 

Segundo a Prof.ª Yza Fava de Oliveira, ele não gostava de se exibir e não era soberbo, 

pois era uma pessoa que demonstrava competência e capacidade intelectual, sem se expor como 

“o maior ou melhor”.  

Um homem que fascinava, pois não tinha grandes pretensões além de ser reitor e buscar 

o melhor para a Universidade. Era um amante da leitura e do ensino, despojado, longe de 

qualquer ostentação e orgulho, apesar de todas as suas capacidades e do cargo que ocupava. 

 

2.2 O professor 

  
Depois de ter destacado seu papel como intelectual, através das entrevistas realizadas, se 

apresentará sua atuação na sala de aula, suas características como professor, sua possível 

influência frente a juventude, além de sua importância na formação acadêmica de seus alunos.  
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Um educador/professor pode marcar a vida de um aluno. A literatura, bem como o 

cinema, em diversas obras, retrata a importância de um bom professor e de como influencia a 

vida de seus alunos.  

Waldemar Valle Martins foi um desses professores. Homem de cultura intelectual, 

ocasionou admiração naqueles que foram seus alunos e que trabalharam com ele na 

Universidade Católica de Santos na época em que foi Reitor.  

Ministrou aulas em diversas faculdades, tendo iniciado sua trajetória como professor ao 

retornar de Roma, quando lecionou aulas de Filosofia e Teologia no Seminário Central da 

Imaculada Conceição do Ipiranga em São Paulo de 1951 a 1954. 

Em 1953, Dom Idílio pediu que Waldemar assumisse aulas de Cultura Religiosa no curso 

de Direito da então Faculdade Católica de Santos, algo que o fez até o ano de 1955. Um ano 

depois, de 1954 a 1960, foi professor de Filosofia nos cursos de Pedagogia e Letras da FAFIS 

(Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras). 

 

    
Figura 44 – Antigo Campus da FAFIS            Figura 45 – Declaração como Professor de Filosofia (SVSL) 
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No período de 1955 a 1958, foi professor de Ensino Religioso no Colégio Canadá, onde 

havia estudado no ginásio. Segundo Meirelles (2009, p. 103), o Ensino Religioso era ministrado 

por uma equipe formada pelos Monsenhores Alfredo Pereira Sampaio, Benedito Vicente dos 

Santos, Padre Waldemar Valle Martins e pela Irmã Ruth Montenegro. Tais aulas eram 

facultativas e o desejo de participar deveria ser indicado no ato da matrícula.  

Waldemar teve grande participação na vida da juventude do Colégio Canadá, 

principalmente no período de 1964 a 1974, em que começou o processo de formação da 

Paróquia do Senhor dos Passos, localizada ao lado do colégio. Waldemar chefiou uma equipe 

formada pelos Drs. Nelson Manoel do Rego, Alberto Curado e Alberto Aulicino, que dava 

cursos de formação para o amor, namoro e casamento (aspectos biológico, psicológico e 

religioso) para os alunos do ‘Canadá’, nas dependências da igreja, na década de 1960. Aqui 

demonstra-se o papel importante do educador preocupado com a formação humana em sua 

integralidade (corpo, alma/psique, espírito).  

Meirelles (2009, p. 105), cita que havia participação de alunos judeus e de outras 

religiões, por causa da abertura de mentalidade e diálogo, tratando a todas as religiões com 

muito respeito e ética.  

Em 1958 até 1960 foi professor de Psicologia na escola de enfermagem de Santos. Neste 

mesmo ano, foi convidado para ser professor de História da Filosofia e de História da Educação 

na Faculdade Estadual de Filosofia de Presidente Prudente – SP, que posteriormente tornou-se 

UNESP (Universidade Estadual Paulista). Na relação do primeiro corpo docente da Faculdade 

aparece: 

 

Waldemar Valle Martins, professor de História e de Filosofia: licenciado em 
Teologia e Bacharel em Filosofia summa cum laude pela Pontifícia 
Universidade Gregoriana de Roma, Docens Adjuntor da Faculdade Teológica 
da PUC-SP, professor das Faculdades de Filosofia e de Direito de Santos 
(Filosofia, Teologia, Sociologia, Economia) da Escola de Jornalismo de 
Santos e da escola de Enfermagem de Santos, Estudos e Seminários da PUC-
SP (LIMA; RIBEIRO, 2013, p. 140). 
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Figura 46 – Relatório da cadeira de História da Filosofia 

 

 

Em 1963, após 2 anos em Roma para o seu doutoramento (1961-1962), Waldemar Valle 

Martins, assume como professor de Filosofia da Faculdade Católica de Santos, cargo que 

exerceu até o ano de 2002.  

Na Faculdade de Filosofia de São Bento da PUC-SP ministrou aulas de Filosofia e Ética 

em 1964. 

Em 1970, lecionou Filosofia na Faculdade de Filosofia de São Caetano em São Paulo e 

voltou a ministrar aulas no então Instituto de Educação Canadá, em Santos, como professor de 

Educação Moral e Cívica.  

Tornou-se professor de Filosofia das Faculdades Associadas do Ipiranga (FAI) em São 

Paulo no período de 1971 a 1977. Por esta faculdade, licenciou-se em Pedagogia em 1980.  

No ano de 1978 foi convidado a tornar-se professor de Antropologia Filosófica do curso 

de Pós-graduação da PUC-SP, permanecendo nesta função até 1982.   

Voltou a ministrar aulas de Filosofia na FAI, no Centro Universitário Assunção, em São 

Paulo, no período de 1990 a 1999 e de 1996 a 1999 foi o coordenador do Curso.  
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Figura 47 – Informativo FAI     Figura 48 – Carta ao Monsenhor Roxo 

 
 

Entre 1999 e 2001 foi coordenador e professor do curso de Pós-graduação em Filosofia 

de Educação da Universidade Católica de Santos. Foi nesta Universidade que sua atuação foi 

mais centralizada, atuando nela por quase 50 anos e de onde se afastou por estar combalido por 

enfermidade no ano de 2003.  

 

2.2.1 O Professor na visão dos alunos 
 

 
Apresentar-se-á agora o professor/educador e sua atuação em sala de aula na 

Universidade, na visão de seus alunos que em grande parte, tornaram-se professores 

universitários e também da rede pública de educação, atuando no ensino médio.  

Segundo Giroux (1997, p. 28), os professores podem ser identificados como intelectuais 

transformadores que através do conhecimento transmitido a seus alunos, fazem com que estes 

desenvolvam habilidades sociais necessárias para atuarem de maneira crítica na sociedade e 

agindo também de uma forma reformadora. Tal atitude pode ser vista como educadora, levando-

os a assumirem riscos e se esforçarem para que ocorra uma mudança institucional, além de 

propiciar meios para que lutem contra a opressão e a favor da democracia fora da sala de aula, 

na sociedade.  
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Além de Horkheimer, filósofos desde Platão a Gramsci, acertadamente 
alegaram que o conhecimento deveria desempenhar um papel emancipador ao 
proporcionar aos estudantes uma unidade, lógica e sentido de direção que lhes 
permita considerar todas as implicações do que lhes é ensinado, dentro ou fora 
da escola. Utilizando a classificação de conhecimento diretivo-produtivo, os 
estudantes serão capazes de reconhecer que o conhecimento tem uma função 
social que vai além da meta de dominar uma certa disciplina acadêmica. Como 
resultado, o inter-relacionamento entre conhecimento e ação social torna-se 
possível para os estudantes (GIROUX, 1997, p. 85).  
 

Tais intelectuais transformadores citados por Giroux (1997), podem ser vistos como 

intelectuais mediadores, transmissores de um conhecimento que pode ser transformador na vida 

dos estudantes. E tal conhecimento adquirido através deste inter-relacionamento com a ação 

social, pode produzir uma transformação pessoal e social na vida deles. Ou seja, o 

conhecimento deve tornar-se emancipador para eles, levando-os a adquirirem capacidade crítica 

e atuarem na sociedade de maneira renovadora.   

Tais educadores, através deste prisma, tornam-se agentes sociais e políticos, que ajudam 

na formação dos cidadãos, concedendo-lhes a oportunidade de desenvolverem uma consciência 

crítica e política, pensamento compartilhado por Kant que os jovens “não deveriam ser 

educados para o presente, mas para uma melhor condição futura da raça humana, isto é, para a 

ideia de humanidade” (KANT apud GIROUX, 1997, p. 87). Permitindo que os estudantes, 

depois deste período de formação, possam atuar em todas as esferas da sociedade, buscando 

implantar a transformação da mesma.  

 

 
            Figura 49 – Prof. Dr. Padre Waldemar Valle Martins em sala de aula  
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Em alguns depoimentos de ex-alunos do Prof. Dr. Padre Waldemar Valle Martins 

percebe-se a sua importância para a formação deles, como demonstrado por Giroux (1997, p. 

66). Em breves relatos, revelam a preocupação do professor por sua formação acadêmica e na 

compreensão de que a Filosofia deveria servir para a vida.  

Para o Prof. Fábio Maimone as aulas do Waldemar Valle Martins 

 

Eram brilhantes, eu não me recordo de nenhum professor que tenha tido na 
minha vida, de muitos, da USP, da PUC, que tenha sido mais brilhante do que 
ele. Ele preparava suas aulas, por mais que soubesse o assunto, como se fosse 
a primeira vez na vida dele [...]. Na aula dele o autor do livro “antropologia 
filosófica” que ele também lecionava, ele traduzia simultaneamente o 
professor Mondin sem precisar do apoio de nenhum tradutor. O Padre 
Waldemar era o próprio tradutor, porque ele conhecia do assunto e sabia o 
idioma com fluência. O Waldemar não usava tradutor na Universidade. Aliás, 
naquele tempo nós quase não usávamos tradutor, porque todos falavam muitos 
idiomas. Então, eles eram extremamente cultos.  

 

O Prof. Fábio Maimone afirmou que entrou na Universidade Católica de Santos e 

principalmente no curso de Filosofia, por causa dele. No dia em que foi fazer sua matrícula na 

secretaria, seus pais desejavam que o jovem estudasse Direito. Ao ser questionado se esse era 

o curso que queria se inscrever, disse: “eu quero um curso que ensine o homem a ser homem”. 

Entretanto, atrás de todos, estava o Padre Waldemar que entrou sem ser notado. Ao presenciar 

a cena falou ao secretário: “matricule o jovem em Filosofia futebol clube”. Depois virou ao 

jovem e disse: “filho, pode subir para a sala doze” e lhe entregou a sua pasta para que o novo 

aluno, que se matriculava naquele exato momento, pudesse iniciar sua trajetória na 

Universidade Católica de Santos. E arrematou: “eu comecei a Filosofia assim”. Ao recordar do 

Prof. Waldemar Valle Martins foi categórico ao afirmar que ele foi “indubitavelmente um dos 

professores mais cultos da Universidade Católica de Santos, não tinha aula que o Waldemar 

não desse, não tinha matéria que não lecionasse”. Alegou isso pelo fato de Waldemar ter 

estudado em uma das melhores Universidades do mundo, a Gregoriana de Roma e ter recebido 

uma formação clássica na área de Filosofia.  

Depois do ocorrido no dia de sua matrícula, o Prof. Fábio Maimone foi aos poucos criando 

amizade com seu professor e educador. Os laços foram se estreitando e percebendo a cultura e 

inteligência de Waldemar, começou a estudar mais com o mestre. Em sua entrevista afirmou 

que Padre Waldemar ficava estudando por horas. Às vezes, seis, sete, oito horas diárias lendo 

autores clássicos e modernos.  
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O Prof. Luiz Santana, declarou que foi uma honra muito grande ter estudado com ele. 

Disse que conheceu o Prof. Waldemar em 1990 frequentando suas missas, quando ele era 

vigário paroquial na Igreja da Pompéia e que naquela época ele falava muito da Filosofia e da 

sua importância para a vida do ser humano. E através de tal contato decidiu estudar Filosofia, 

“ele me cativou fora da Universidade, e acabou me trazendo para Universidade para cursar 

bacharelado e licenciatura em Filosofia”.  

 

A gente é um pouco emocional na fala, mas justamente por conta desse cativar 
que ele tinha. Ele gerava uma proximidade, uma atração quase que socrática 
nos alunos, que era essa capacidade de realmente se demonstrar um grande 
pensador e sobre diversos assuntos, sobre diversas áreas, mas um grande 
pensador. Uma pessoa que estava frente do seu tempo, essa era a sensação que 
nós tínhamos. Então, eram aulas maravilhosas, de reflexão, de nos levar à 
maturidade da reflexão, a crítica realmente acontecia, mesmo estando no 
último ano, ele já estando um pouco debilitado, um pouco doente, ele vinha 
com muita dificuldade, às vezes amparado por alguns alunos, por colegas. Mas 
ele sentava-se, porque já não conseguia ficar de pé, e eram momentos assim, 
brilhantes (PROF. LUIZ SANTANA). 

 

Segundo o Prof. Fábio Maimone, Padre Waldemar preparava por horas suas aulas e 

homilias. A amizade que começou na sala de aula estendeu-se para a vida religiosa. Ele 

começou também a participar das missas celebradas por Waldemar.  

 

Eu via o Waldemar preparando a homilia, homilia que ele preparava e depois 
não lia, ele falava. [...] Era uma aula filosófica e teológica, porque ele nunca 
deixava de citar Agostinho, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino. Ele fez 
com que muitos de nós, daquela geração, nos apaixonássemos por São Tomás, 
que é um autor denso, difícil e criou em nós o amor por São Tomás de Aquino. 
Isso que eu falo, vale para qualquer um, ele era querido por todos. Exigente, 
pontual, se a aula começasse sete horas, cinco para as sete Waldemar estava 
na porta, nos aguardando e só terminava a aula quando terminava o horário. 
Se precisasse dava aula no sábado para completar a carga, porque ele não 
deixava de dar conteúdo. Esse era o Padre Waldemar, o professor que eu tive, 
o que me inspirou a ser professor, que eu tenho o modelo de ser professor, era 
uma pessoa maravilhosa. 

 

Waldemar era conhecido no meio acadêmico brasileiro, sobretudo, da Filosofia, 

mantendo relação com diversos professores amigos da USP e PUC de São Paulo e de Brasília. 

O curso de Filosofia da Universidade Católica de Santos é um dos mais antigos do Brasil. Estas 

boas relações que mantinha fizeram com que Waldemar trouxesse para dar palestras e cursos 

na Universidade professores famosos de Filosofia do Brasil e do exterior. Entre eles, o filósofo 

Marcelo Perine (jesuíta) e o austríaco Prof. Dr. Wolfgang Röd, da Universidade de Innsbruck, 
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de História da Filosofia Moderna. O Dr. Röd foi orientador de Nelson Gonçalves Gomes e 

Estevão Rezende Martins, da Universidade de Brasília e que eram amigos do Padre Waldemar. 

Eles também estiveram em Santos ministrando palestras. A seguir algumas cartas que tratam 

da questão do curso que foi ministrado e da hospedagem dos Professores Nelson Gonçalves 

Gomes e Wolfgang Röd.  

   
Figura 50 – Carta Prof. Nelson Gomes        Figura 51 – Carta Padre Waldemar 

   
Figura 52 – Carta Prof. Nelson Gomes           Figura 53– Carta do Padre Waldemar ao Prof. Wolfgang Röd          
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Além de trazer tais filósofos para Santos, por conta de sua influência, Padre Waldemar 

levava seus alunos para assistirem conferências em São Paulo como de Julian Marías, primeiro 

estudioso de Ortega y Gasset e que foi trazido pelo jornal o Estado de São Paulo e Jürgen 

Habermas, que em 1990 esteve na Universidade de São Paulo (USP).  

 

Estar com ele era você respirar cultura o tempo todo "full time" em qualquer 
ocasião, tomando um cafezinho com ele, porque do mesmo jeito que ele era 
um professor elitizado, era um homem simples. Então, ele tomava o café com 
leite, pingado, e o pão com manteiga cortado ao meio. Sempre a média do 
mesmo jeito, era extremamente metódico, cartesiano (PROF. FÁBIO 
MAIMONE). 

 

Em sala de aula não fazia acepção de pessoas, não misturando religião com Filosofia, por 

mais que tivesse convicção que ambas pudessem conviver em harmonia. Não obrigava seus 

alunos a pensarem catolicamente. Entretanto, levava-os a repensar aquilo que ele tinha trazido 

para a sala de aula, conduzindo-os a pensar em outras dimensões e possibilidades, algo 

considerado extremamente raro encontrar (PROF.ª OSVALDINA DA SILVA). 

Isso é confirmado pelo Prof. Luiz Santana que afirmou  

 

A dimensão ética dele era algo absurdo, até porque como educador, eu penso 
que era isso que ele fazia. Sem deixar de ser quem ele era, mas transmitindo 
os valores dele na sala de aula. Ele não precisava fazer uma apologia da 
religião e eu conheço pessoas que acabaram indo para religião e não 
necessariamente a católica. Mas de certa forma, despertando para o universo 
religioso, por causa dele. E sem falar, que é algo impressionante. 

 

O Prof. Fábio Maimone contou que uma vez, quando Waldemar foi dar aula na pós-

graduação da PUC de São Paulo, ao entrar na sala de aula, viu escrito na lousa: Deus morreu – 

assinado Nietzsche. Waldemar apagou a lousa bem devagar para “não fazer pó” e escreveu: 

Nietzsche morreu – assinado: Deus. Na visão do professor, seu mestre conseguia lidar bem com 

ateus e não ateus. 

Como observado nos relatos dos entrevistados, Padre Waldemar não abandonava suas 

convicções. Contudo não se utilizava de proselitismo em sala de aula, sabendo respeitar os 

diferentes pontos de vista e crenças, sempre levando com humor possíveis embates propostos 

pelos alunos. Mesmo sendo um padre, conversava com qualquer um, sobre qualquer assunto, 

sem misturar religião ao pensamento filosófico.  
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A entrevistada Carmem Maria confirmou que ele era capaz de ter as mais diversas 

conversas, mesmo falando sobre política ou religião, sendo sempre uma pessoa completamente 

aberta, livre de preconceitos. “[...] Uma pessoa extremamente inteligente, extremamente 

antenada com tudo. Era uma pessoa que você tinha prazer de conversar, porque você aprendia 

muito conversando com ele, pela informação, pela cultura mesmo”. O Dr. Altman, que é casado 

com a sobrinha de Padre Waldemar e também estava presente na entrevista, relatou que nunca 

sentiu nenhum preconceito por parte de Waldemar pelo fato dele ser judeu, muito pelo 

contrário, nas vezes em que foi convidado para realizar alguma benção na escola de sua 

sobrinha, sempre escolhia ao menos um trecho do antigo testamento em sinal de respeito.  

Algo que mexia com as emoções de Padre Waldemar era a lembrança de quando chegou 

na Itália em 1945, após o término da guerra. Muitas vezes em suas aulas, algum aluno 

provocador, entrava na questão de que o Papa Pio XII e a Igreja não tinham feito nada contra o 

Nazismo. Neste momento, ele se emocionava e dizia que isso não era verdade. Afirmava que o 

Papa e muitos padres na Itália escondiam principalmente crianças judias, que mesmo depois do 

término da guerra ainda eram procuradas para serem mortas.   

 

Pio XII escondia, deu ordem para os reitores das escolas católicas. No porão da 
Gregoriana, do Pio Brasiliano, Italiano, todos escondiam crianças judias, mais 
de seis mil crianças foram salvas só no último ano de guerra. Daquele 
comecinho que ele chegou em quarenta e cinco, até a guerra terminar em agosto. 
Waldemar contava isso sempre na aula, e se emocionava, porque ele viu. Ele se 
emocionava, era uma das poucas coisas que fazia o Waldemar chorar, é quando 
ele contava da segunda guerra mundial, ele tinha um carinho... “as crianças, o 
que elas tinham, o que elas fizeram...” (PROF. FÁBIO MAIMONE). 
 

Uma de suas características era buscar ministrar aulas de qualidade e não admitia que o 

contrário ocorresse.  

 

Ele não admitia que a aula dele não tivesse qualidade. Por isso ele era tão 
importante nessa Universidade, talvez faça falta um pouco hoje aqui. Ele era 
o espírito conciliador, conseguia fazer com que visões diferentes 
convivessem, trabalhando no individual e depois no coletivo. Na sala de aula, 
na gestão, como chefe de departamento, em São Paulo... Desde que o conheci 
era assim, sempre desse jeito. [...] Mas de uma capacidade dialógica incrível, 
mas também pudera, falava tantos idiomas que em qualquer lugar que ele 
fosse, conseguia dialogar, mediar conflitos (PROF. FÁBIO MAIMONE). 
 

O Prof. Fábio Maimone afirmou também que Waldemar Valle Martins foi o melhor 

Reitor que a Universidade Católica de Santos já teve em termos de formação geral, de 



 121

preocupação com o outro. Isso era algo que fazia parte dele. E foi categórico ao dizer que 

Waldemar foi o melhor professor que a Universidade teve até os dias atuais. Disse que afirmava 

isso, porque Waldemar tinha propriedade, que se preocupava com os alunos. Preocupava-se 

com os seminaristas, que estavam se preparando para o sacerdócio e que cursavam Filosofia na 

Universidade. Deslocava-se até a casa de formação deles, buscando ver se os mesmos estavam 

lendo, estudando ou se tinham dúvidas. Fazia isso, porque Waldemar não admitia padres sem 

formação.  

Para o Padre Ricardo Marques, quando perguntado qual tinha sido a importância do Prof. 

Waldemar para sua formação respondeu: 

 
O Padre Waldemar tinha uma preocupação muito grande de que a Filosofia 
servisse para nós, talvez você tenha ouvido essa frase de outras pessoas, 
porque ele repetia muito, era o norte dele. “Se a Filosofia não serve para vida, 
não serve para nada”. Ele dizia isso, várias vezes na sala de aula. Então os 
alunos pegaram isso [...]. Tanto é que, talvez isso eu venha responder em outra 
pergunta, mas ele falava muito de Ortega y Gasset e Julian Mariás que era 
discípulo de Ortega y Gasset. A gente tinha notícia que outros cursos de 
Filosofia no Brasil não se falavam tanto desses autores espanhóis e o Padre 
Waldemar sim, e pela característica do pensamento desses dois autores, nada 
mais apropriado dizer que se a Filosofia não servisse para a vida, ela não 
serviria para nada.  

 

Diante das dificuldades provenientes do estudo da Filosofia, afirmou que a mesma 

possuía uma certa aridez e que Waldemar ajudou a tirar um pouco dessa “arideza”, através de 

suas reflexões, trazendo um pouco de “água”, que pode ser compreendida como a 

transformação de teorias filosóficas complexas em teorias mais compreensíveis para aqueles 

que ainda estavam enveredando pelos caminhos da mesma. “A importância do Padre Waldemar 

para mim foi essa, além daquilo que representou como educador, fora do trabalho dele na sala 

de aula. Na sala de aula era evidente que era um educador, mas ele também era um apaixonado 

pela educação. Então isso me ajudou na formação”.  

Outro aluno, Padre Carlos Alves, relatou com entusiasmo que quando participava das 

aulas do Prof. Waldemar, via que diante dele estava uma pessoa extremamente diferenciada em 

tudo, que muitas vezes chamava a atenção por sua capacidade intelectual e por harmonizar isso 

com humildade. Um homem com competência intelectual que falava frases em grego, latim e 

alemão com desenvoltura, fascinando o jovem estudante ao apresentar a Filosofia e seu universo 

de maneira descortinada.  
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 A gente ficava bastante empolgado diante daquele homem que estudou fora, 
que se dedicou imensamente à educação e que bem dizer protagonizou aquilo 
que hoje nós conhecemos como Universidade Católica de Santos. Então, eu 
tenho por mim que de fato era uma figura até já histórica diante de nossos 
olhos, naquelas aulas de Introdução a Filosofia. 
 

Proveniente de uma escola pública, Padre Carlos Alves sentiu dificuldades em seu 

primeiro ano de Filosofia. Ao entrar em contato com a Universidade, afirmou que ficou 

assustado com a capacidade intelectual e as colocações feitas em sala de aula por Waldemar ao 

vê-lo destrinchar temas filosóficos com tranquilidade, que na visão do jovem estudante, eram 

densos e difíceis. Isso o fascinava e, ao mesmo tempo, o acabrunhava, levando-o a pensar que 

jamais conseguiria um dia se aproximar de tais conteúdos reflexivos e utilizá-los em sua vida. 

Entretanto, Waldemar encorajava os alunos, trazendo textos filosóficos e acompanhando a 

todos com carinho e cativando-os. “Eu vejo que o padre Waldemar contribuiu, assim como 

outros professores também no curso de Filosofia, lançar em mim um pouco do alicerce pelo 

gosto da reflexão, pelo gosto da leitura, pelo gosto do conhecimento acadêmico”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 – Alunos em sala de aula 
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Segundo Padre Carlos Alves, a grande preocupação de Waldemar era que os alunos 

pudessem fazer uma aproximação da realidade com os conceitos filosóficos, tendo um outro 

olhar, uma nova abordagem com relação à vida e à sociedade, interpretando os acontecimentos 

que se davam a nível pessoal e social.  

Isso revelava um pouco daquilo que era uma característica da formação de Waldemar 

Valle Martins: desenvolvimento humano. Especialista em Heidegger, um dos expoentes da 

Filosofia humanista e existencialista, Waldemar pode ser considerado um humanista cristão. 

Alguém extremamente preocupado com o ser humano em suas três dimensões: física, psíquica 

e espiritual. Buscava implementar uma formação essencialmente humana, trazendo como 

afirmou Padre Carlos Alves em sua entrevista, “algumas pitadas, digamos assim, de 

religiosidade, mas isso não significa que ele deixava de lado o propriamente filosófico”. Tinha 

realmente uma inquietação pelo humano, por questões que acompanhava a condição humana. 

Tal pensamento também é compartilhado por Padre Ricardo Marques que afirmou a 

preocupação de Waldemar com o desenvolvimento humano e cultural de seus alunos.  

 
Porque ele tinha uma preocupação pelo desenvolvimento humano de cada um, 
humano e cultural. A frase se a Filosofia não serve para vida, não serve para 
nada, está dentro dessa preocupação de tirar de dentro do aluno o seu 
potencial. E de tornar o aluno muito humano, exigia seriedade nos estudos 
[...]. Ele era muito compreensível com as dificuldades de cada aluno, sejam 
elas intelectuais, sejam elas econômicas, sociais. Ele ajudou junto com a 
professora Cida Franco muitos alunos a fazerem curso de Filosofia ou outros 
cursos na Universidade, mas nem por isso deixava de ser exigente. As provas 
dele, exigiam bastante reflexão da nossa parte. Então, por isso ele é educador, 
porque se dedicou à educação, mas não como um burocrata. Claro, aquela 
parte é uma burocracia que foi necessária inclusive para ele trabalhar pela 
implementação da Universidade Católica [...]. Então ele é educador nesse 
sentido, de tirar o potencial do aluno de extrair de dentro do aluno seu 
potencial intelectual, cultural, humano.  

 

Outro aspecto que ajudou muito os alunos foi a implantação do gosto pela leitura e pela 

reflexão filosófica. Padre Carlos Alves destacou ainda que quando escolheu o tema de seu 

trabalho de conclusão de curso, que foi sobre Telhard de Chardin, procurou o Prof. Waldemar. 

 
Quando eu pensei em fazer o meu trabalho de conclusão de curso, também em 
torno da reflexão de um padre, o Telhard Chardin. O Padre Waldemar ficou 
muito entusiasmado e trouxe vários artigos e livros, [...]. Enfim, eu percebia 
que este era um traço dele: quando o aluno demonstrava realmente um 
interesse pela matéria, por aquilo que ele, em algum momento expôs também 
na aula e, queria aprofundar alguma coisa assim, ele não media esforços em 
de fato dar um apoio, um respaldo, uma ajuda [...]. A gente percebia isso, era 
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um homem apaixonado pela vida acadêmica e também é claro, muito 
interessado com que progredíssemos intelectual e humanamente. 
 

Padre Francisco Greco, também disse que em um primeiro momento teve problemas com 

a Filosofia. Já que sua formação anterior se dera na área de exatas e ao se deparar com as aulas 

de Waldemar teve dificuldades. Na época era seminarista e se preparava para o sacerdócio. 

Assistia às aulas de olhos fechados, porque conseguia se concentrar melhor naquilo que o Prof. 

Waldemar falava. Perguntado qual teria sido a importância da presença de Waldemar em sua 

formação acadêmica afirmou: 

 
Eu acho que foi este pontapé que ele deu em todos nós que nos fez acordar um 
pouco, para sairmos do marasmo, do acomodar-se à situação do seminário e 
falar “[...] nós queremos um pouco mais, não queremos ser só padres...” Claro 
a gente sempre soube que nós nunca teríamos o “punch” que a turma do Padre 
Waldemar teve quando foram formados, é abissalmente diferente, é uma 
cultura abissal [...]. A formação foi diferente. Primeiro os caras foram 
formados em latim, todos os escritores, todos os autores que hoje no Brasil 
nós temos em português. E tu vai discutir com os caras o quê? Se os 
professores deles foram os grandes autores que a gente lê hoje. Ou tiveram 
como colegas de turma, os grandes autores que nós temos hoje, vai discutir o 
que com esses caras? Então, a gente tinha que dar uma retraída, se colocar no 
lugar, mas a grande importância dele foi nos colocar no eixo. Então, graças a 
ele e alguns outros professores também que eu comecei a centralizar as minhas 
forças nos estudos. Não perdi o meu jeito de estudar, mas já tinha o foco um 
pouco mais centrado e isso foi o Padre Waldemar, professora Conceição que 
nos deram. O professor Jonas que depois nos deu umas aulas, o professor 
Itagiba, foram nos colocando no eixo. [...] Então, a importância do Waldemar 
foi dar esse pontapé bem dado para que nos centrássemos. 

 

 
Figura 55 – Waldemar com seus alunos 



 125

 

Os professores intelectuais atuam como incentivadores de seus alunos, buscando fazer 

com que estes se interessem pelos estudos, de modo que possam transformar a vida dos 

mesmos. Segundo Giroux (1997, p. 158), tais professores intelectuais transformadores tem o 

poder de combinar reflexão e prática acadêmica, colocando-se a serviço da educação, buscando 

fazer com que os estudantes tornem-se cidadãos reflexivos e ativos na sociedade. Waldemar 

sempre buscou com que seus alunos pudessem aplicar a Filosofia na vida prática, no cotidiano. 

Seu jargão “Se a Filosofia não serve para a vida, não serve para nada” ilustra muito bem essa 

preocupação. O saber filosófico busca exatamente uma reflexão da parte do filósofo, fazendo 

com que este possa ter a capacidade de olhar a realidade que o cerca e mudá-la. 

Na visão de Giroux (1997, p. 161), definir os docentes como intelectuais transformadores 

é ver a docência como um trabalho intelectual, contrapondo-se ao pensamento de que estes são 

seres que exercem funções extremamente instrumentais ou técnicas. E segue afirmando: 

 
Ao se encarar os professores como intelectuais, podemos elucidar a 
importante ideia de que toda a atividade humana envolve alguma forma de 
pensamento. Nenhuma atividade, independente do quão rotinizada possa se 
tornar, pode ser abstraída do funcionamento da mente em algum nível. Este 
ponto é crucial, pois ao argumentarmos que o uso da mente é uma parte geral 
de toda atividade humana, nós dignificamos a capacidade humana de integrar 
o pensamento e a prática, e assim destacamos a essência do que significa 
encarar os professores como profissionais reflexivos. Dentro deste discurso, 
os professores podem ser vistos não simplesmente como “operadores 
profissionalmente preparados para efetivamente atingirem quaisquer metas a 
eles apresentadas. Em vez disso, eles deveriam ser vistos como homens e 
mulheres livres, com uma dedicação especial aos valores do intelecto e ao 
fomento da capacidade crítica dos jovens”.  

 

Aqui revela-se a importância do professor como um ser intelectual atuante na sociedade, 

através da formação dos cidadãos. O professor tem uma responsabilidade muito grande no 

processo formativo e educacional do aluno. Pois o ensino não pode ser visto como algo 

simplesmente voltado ao treinamento de habilidades práticas, fazendo com que o estudante se 

transforme em uma espécie de robô. É através do professor, que o aluno muitas vezes, entra em 

contato com o universo acadêmico e se isso não for feito de maneira atraente, este pode 

desestimular-se e abandonar uma ferramenta que lhe permitiria ter uma capacidade crítico-

reflexiva de observar a realidade que o cerca e ajudar a transformá-la.  

Sempre que começava uma nova turma de Filosofia, geralmente era o Padre Waldemar 

quem fazia a aula inaugural. E ele sempre dizia a seguinte frase: “se a Filosofia não serve para 
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a vida, não serve para nada”. Ou seja, a Filosofia deve servir para uma reflexão sobre as diversas 

dimensões da vida, levando o ser humano a ser crítico diante da realidade que o circunda.  

 
Tornar o político mais pedagógico significa utilizar formas de pedagogia que 
incorporem interesses políticos que tenham natureza emancipadora; isto é, 
utilizar formas de pedagogia que tratem os estudantes como agentes críticos; 
tornar o conhecimento problemático; utilizar o diálogo crítico e afirmativo; e 
argumentar em prol de um mundo qualitativamente melhor para todas as 
pessoas. Em parte, isto sugere que os intelectuais transformadores assumam 
seriamente a necessidade de dar aos estudantes voz ativa em suas experiências 
de aprendizagem. Também significa desenvolver uma linguagem crítica que 
esteja atenta aos problemas experimentados em nível da experiência cotidiana, 
particularmente enquanto relacionados com as experiências pedagógicas 
ligadas à prática em sala de aula. Como tal, o ponto de partida destes 
intelectuais não é o estudante isolado, e sim indivíduos e grupos em seus 
diversos ambientes culturais, raciais, históricos e de classe e gênero, 
juntamente com a particularidade de seus diversos problemas, esperanças e 
sonhos (GIROUX, 1997, p. 163). 
 

Portanto, os professores precisam desenvolver em seus alunos um espirito de mudança 

através de um discurso plausível e possível. Tal discurso e visão deve-se transpor da sala de 

aula para a vida cotidiana, buscando incutir nos alunos a esperança de que mudanças são 

possíveis através da educação e do conhecimento, visto que os alunos podem vir a se tornarem 

também educadores sociais e intelectuais transformadores.   

Segundo o Prof. Hélio Alves, o Prof. Waldemar era “sensacional” como professor. Era 

da mesma forma dentro e fora da sala de aula, brincalhão e se apresentava de uma forma que 

virou sua marca registrada: Waldemar com “dáblio” e Valle com dois “eles”. Relatou que o 

Prof. Waldemar tinha muita facilidade em traduzir o teórico, possuindo uma didática que era 

própria dele, prendendo a atenção de todos durante sua explanação. Comunicava-se de uma 

forma fácil, sempre fazendo uma “piadinha” entre o sério e o teórico. “Olha, muito legal, foi 

sensacional, ter o Padre Waldemar como professor aqui no curso”.  

Dr. Henrique Ivamoto, que foi aluno de Waldemar no curso de Antropologia Filosófica 

ministrado na pós-graduação da Unisantos, quando questionado sobre a aulas respondeu: “O 

curso cobria os vários pensamentos filosóficos, desde os pré-socráticos até os contemporâneos. 

Além do pleno domínio da matéria, Padre Waldemar tinha uma didática exemplar, tornando o 

assunto interessante e compreensível mesmo a leigos em Filosofia como eu”. Complementou 

afirmando que suas aulas deveriam ter sido gravadas e disponibilizadas nas bibliotecas, para 

que as novas gerações também tivessem acesso às suas aulas e ensinamentos. 
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A Prof.ª Iara Chalela, fez um curso de pós-graduação em didática para o ensino superior. 

Este curso criado por Waldemar em conjunto com outros professores revela a preocupação que 

ele tinha com a formação dos docentes que iriam ministrar aulas aos discentes do curso superior. 

 

As aulas dele eram excelentes, eram novamente anos depois, eu falo de 1984 
e eu falo de 1998, 2000. Eram aulas muito boas. Em 2000 ele já falava mais 
baixinho ainda. Então, a gente gravava, ele não se importava, de uma lucidez 
impressionante, de um raciocínio de uma maneira absurdamente 
contemporânea para a idade dele já na época. E eu tive a honra de privar com 
o Padre Waldemar, por intermédio da Cida Franco, já no final, algumas 
conversas muito importantes. 

 
 

Waldemar também foi responsável pelo início da carreira no magistério do Prof. Fábio 

Maimone. Aos vinte e um anos de idade, após se formar, foi convidado por Waldemar para dar 

aulas de Metafísica no curso de Filosofia. Percebendo o potencial do discípulo, Waldemar 

assistia às aulas do jovem professor e estudava o conteúdo semanal com o mesmo, preparando 

em conjunto a aula posterior. Isso proporcionou maior contato entre os dois, levando o jovem 

professor a ter aulas com Waldemar de Grego e Latim, por um período de quatro anos, aos 

sábados à tarde. Tal participação o ajudou intelectualmente, como ele mesmo relatou e 

Waldemar tornou-se o grande incentivador de que ele iniciasse o mestrado em Filosofia.  

 

Ele instigou a estudar Filosofia e me instigou uma coisa que talvez hoje 
ninguém dê muito valor, se for fazer o bem, faça o bem, sempre bem feito. 
Então, se você quiser ser um professor de Filosofia, seja o melhor, de lógica, 
o melhor. Especialista num determinado autor, o melhor. Seja o melhor em 
tudo que você for fazer, mas nunca se esqueça de agradecer, ao dom e aos 
talentos que alguém te deu. [...] Ele ia as minhas aulas e me ensinou como 
enfatizar crases, quando faço discurso, como evitar o mim e o eu... nas falhas 
que a gente comete, quando usar primeira pessoa do plural, não só conjugar. 
Waldemar me ensinou ação retórica, eu aprendi com o Waldemar, escutando 
o Waldemar e depois escutando ele falar sobre o que ele falava. Ele se sentava 
ao fundo da sala e fazia assim (gestos) para mim. Eu já sabia que ele queria 
dizer "não olhe para um, olhe para todos. Não se sente, dê aula em pé, prenda 
a atenção". Ele dizia que a sala de aula era um teatro e que você tinha que ser 
o artista. Aprendi com ele a cumprimentar os alunos, na entrada e na saída da 
aula, como ele fazia na missa. [...] Perguntava: "A aula foi boa?" Como nós 
íamos dizer que uma aula daquela não era boa? [...] Você não sentia o tempo 
passar com o Waldemar falando, mesmo depois dele já idoso, você não sentia, 
mesmo quando a aula era uma leitura de texto. 
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Figura 56 – Declaração do curso de didática para professores 
 
 

Este curso de pós-graduação criado por Padre Waldemar, assim como seu investimento 

na formação do Prof. Fábio Maimone como professor, deixa evidente sua preocupação com os 

alunos e com as aulas ministradas, já que auxiliava esses professores buscando com que dessem 

aulas de qualidade. Dessa forma seu conhecimento e didática eram passados a diante 

alcançando um número ainda maior de pessoas. Esse esforço em não fornecer somente 

conteúdos de aplicação prática, mas ter um cuidado em apresentá-los à docência de modo a 

atrair também os alunos, vai ao encontro do que diz Giroux (1997), sobre a responsabilidade 

do professor de cativar os alunos e assim poderem transformas suas vidas. 

O Prof. Sérgio Nogueira, declarou que nunca esqueceu as aulas de Filosofia do Prof. 

Waldemar e que se lembrava principalmente de Habermas. Suas aulas eram ministradas com 

uma voz calma e tranquila, com bastante conteúdo e muita propriedade. Alegou também que 

ele era muito diferente dos outros professores, pois não guardava o conhecimento consigo, mas 

socializava, não agindo como alguns intelectuais que não sabem passar aquilo que conhecem. 

Ele sabia transmitir o conhecimento com maestria e humildade, nunca desfazendo-se das 

pessoas e afirmando: “‘todo texto é para todos, a gente tem que ler com o coração, a gente tem 

que ler querendo tirar alguma coisa do texto’. Uma vez ele falou isso para nós na sala de aula”. 
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E concluiu: “[...] aprendia mais com ele falando do que lendo. Para mim a leitura era muito 

pesada, mas ele explicava de uma maneira, mesmo séria, mesmo pausada, era um horário difícil, 

porque era o horário da noite. [...] Então, foram momentos assim muito interessantes e de muito 

conhecimento”.  

Ficava profundamente bravo quando solicitava aos alunos a leitura de algum texto e os 

mesmos não o faziam. Segundo o Padre Francisco Greco, “[...] tinha suas crises quando as 

coisas não corriam como ele queria”. Afirmou ainda: “a maior dignidade de um educador é ser 

reconhecido como professor, acho que o maior título que ele teve é ser chamado sempre de 

professor”.  

Para o Padre Elmiran dos Santos, que estudou Filosofia na Unisantos entre os anos de 

1989 e 1991, o Prof. Waldemar era um apaixonado pela educação, como também pelos alunos. 

“Possuía uma paixão pela Filosofia, dava a vida por ela”. E recordou: “era muito bonito ver 

aquela paixão por aquilo que ele acreditava, que sonhava”.  

Alguns de seus alunos entrevistados informaram que o Prof. Waldemar se utilizava do 

método socrático para ministrar suas aulas. A Prof.ª Osvaldina da Silva, disse que a metodologia 

que ele aplicava era fundamentada na maiêutica socrática. Alegou ainda que este tipo de método 

está fazendo falta na educação de hoje, muitas vezes pautada em transmissão de informação. 

Retomando o sentido de educação proveniente da Paidéia Grega, fundamentada nos gregos 

clássicos que completavam a formação do cidadão, a fim de que o mesmo pudesse atuar através 

da política na sociedade. Um cidadão que não é gestado somente para ser governado, mas 

também para se tornar governante. 

 

E isso é uma coisa muito boa, muito útil, ajuda muito a desenvolver a psique 
e o intelecto do indivíduo, na medida em que você não dá a resposta, você 
força a resposta, força no sentido de que é você que está recebendo a minha 
ideia que vai formular mecanismos em você mesmo para chegar a uma 
conclusão que é sua, que eventualmente você pode vir a debater comigo ou 
com quem estiver ao seu redor, mas as aulas dele eram boas por conta disso. 
Ele lançava uma frase, uma ideia, um pensamento e deixava que a gente fosse 
desenvolvendo, claro com ele direcionando, porque ele era o professor, mas 
não direcionar no sentido ditatorial, mas direcionar para que nós não nos 
perdêssemos no horizonte. Então, acho que é muito da maiêutica dar à luz, 
permitir que você aluno dê a luz a ideias a partir de um fundamento (PROF.ª 
OSVALDINA DA SILVA). 

 

O ato de colocar para o aluno que está aprendendo ou debatendo com o professor a 

necessidade de que ele pense e raciocine também e não acolha somente a informação como se 
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fosse uma verdade absoluta. Esclareceu que ele era um formador de indivíduos e cidadãos, 

auxiliando-os a formarem suas próprias opiniões e, ao mesmo tempo, buscando crescer junto 

com eles. “O que eu sei eu vou passar para ti, quem sabe você me dá alguma coisa que eu não 

tinha pensado antes e vou aprender contigo. Então, eu acho que é isso que está faltando 

fundamentalmente na educação e que não interessa a maioria das classes dominantes” (PROF.ª 

OSVALDINA DA SILVA). 

O Prof. Luiz Cancello confirmou que Waldemar utilizava-se da metodologia socrática em 

suas aulas, buscando extrair o máximo de conhecimento de seus alunos.  

 
Na realidade, eu penso que todo mundo que estudou com ele acabava 
herdando um pouco isso dele, a metodologia socrática da maiêutica, de tentar 
extrair dos alunos aquilo que pensam, que conhecem, que sabem e era uma 
característica dele mesmo. Não era tão falada por ele, era falada na Introdução 
a Filosofia, ou na Filosofia Antiga, mas era muito mais trabalhada como uma 
didática, como método nas aulas. Dê dar o espaço, uma verdadeira Ágora 
mesmo, aquele conceito de praça pública na Pólis, uma verdadeira Ágora, era 
essa sensação mesmo.   

 

O Prof. Luiz Santana também concordou que Waldemar era um “grande educador, se você 

pensar que a maiêutica, o ‘conhece-te a ti mesmo’ que não é de Sócrates, mas é agregado ao 

processo de formação socrática, é um processo de autoconhecimento e que isso forma o homem 

nas mais diversas dimensões, ele fazia isso. Ele tinha um diferencial”. 

O Prof. Ricardo Galvanese, expôs que no período em que fez o curso, ele conseguia 

envolver os alunos trabalhando muito a dimensão da sedução pedagógica. Envolvia-os com a 

beleza da Filosofia, o que chamava muito a atenção dos alunos. Possuía uma grande 

organização didática das informações, conseguindo conjugar a objetividade de certas 

informações para os alunos conseguirem compreender a matéria. Isso, segundo o professor, 

ajudava-lhe muito, principalmente no início do curso de Filosofia, fazendo com que se pudesse 

fazer a conexão entre a reflexão filosófica e os temas da vida, principalmente com relação a 

questões existenciais construindo pontes e fazendo com que aquilo que era lecionado em sala 

de aula criasse vida. Ou seja, a Filosofia adquiria vida.   

 
Era nesse sentido uma Filosofia vitalista, nesse aspecto de conexão com a 
existência que trazia, pode-se dizer assim, a impetuosidade da vida para dentro 
da reflexão conceitual. Isso me marcou muito e ao mesmo tempo, outra coisa 
que me chamava muita atenção, ele tinha uma cultura fenomenal. Uma 
trajetória de leituras inigualável, mas apesar disso tudo, lembro quando ele 
chegava e comentava que tinha ficado até duas, três horas da manhã relendo 
os autores que ia trabalhar em sala de aula. Eu ficava pensando: “meu Deus, 
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para que ele vai reler se já tem uma cultura desta?”. O conhecimento transitava 
de forma extremamente competente na compreensão dos conceitos que ele 
trabalhava, dos autores que utilizava e mesmo assim, reparava que colocava 
isso como uma espécie de uma disciplina pessoal. Geralmente na véspera, ele 
comentava isso, que retomava algumas leituras. Ou seja, esta ideia da 
preparação da aula. Quando fui aluno dele, ele já devia estar na casa dos 60 e 
poucos anos. Então, já tinha décadas e décadas de magistério [...]. Na realidade 
eu acho que ele, enquanto educador o que marcou muito, foi exatamente isso, 
esta capacidade de transformar conceitos em vida. Então, não era, digamos 
assim, uma tradução popular de um conceito, uma simplificação para facilitar 
o entendimento. Quer dizer, ia muito além de uma mera simplificação 
explicativa. Era realmente uma capacidade de nos colocar em contato com o 
espírito presente naquelas teorizações filosóficas. Nesse sentido era o 
professor ideal para o primeiro ano, porque depois de um ano de aula com o 
Padre Waldemar, todo mundo estava apaixonado pela Filosofia, que não é 
uma matéria fácil. 

 

A afirmação feita por Ricardo Galvanese que Padre Waldemar transformava conceitos 

em vida, remete a teoria de Giroux (1997), em que o autor afirma que o professor investe de 

forma a tornar os alunos seres reflexivos e atuantes na sociedade. Da mesma forma o relato do 

Prof. Cancello sobre o exercício da reflexão que ele promovia em sala de aula. 

O Prof. Waldemar era visto pela Prof.ª Osvaldina da Silva como uma pessoa sempre reta, 

estudiosa, muito dedicada ao conhecimento e ao ministério dele como padre, um autêntico 

educador.  

 
Olha, se eu já gostava de ser aluna com a experiência de ser aluna dele, passei 
a gostar mais. Gosto imensamente de dar aula, não dou aula atualmente e gosto 
muito de rever o que eu aprendi na prática dessas aulas que eu tive com o 
Padre Waldemar e outros professores como ele. Gosto muito de dar aula, mas 
eu continuo gostando mais de ser aluna, mas assim de professores como ele, 
isso eu tenho muita saudade, porque eu acho que ele foi um professor que 
marcou muito minha vida no sentido de ser humano que pode crescer e deve 
crescer no seu intelectual, no seu saber. Isso me deixa um pouco triste porque 
cada vez é mais raro você achar um professor educador nesse sentido. Então, 
fico muito triste e uma das razões que me levou a abdicar de dar aula é essa. 
Você não tem hoje em dia, na maioria das instituições de ensino, espaço para 
ser um educador como foi o Padre Waldemar. Hoje, nós estamos vivendo tudo 
muito atropelado e eu me lembro quando a gente entrava nas aulas dele, sabe 
quando você está cansado e dá aquela respiração profunda, aí você respirava 
fundo e ficava ali com prazer [...]. 

 

O Padre Valdeci dos Santos, afirmou que teve aulas com ele de Metafísica e Filosofia 

Moderna, principalmente sobre Heidegger. Disse que as aulas eram um verdadeiro “show”, pois 

o professor dominava a matéria e destrinchava o pensamento heideggeriano de uma maneira 

que o mesmo se tornasse compreensível para os alunos. Disse ainda se recordar do Prof. 
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Waldemar chegando na sala de aula, colocando seus livros em cima de mesa, dirigindo-se a 

lousa e começando a escrever tópicos sobre a matéria. Complementou que muitas vezes a Prof.ª 

Dr.ª Conceição Neves Gmeiner participava de algumas aulas e que ela e Waldemar ficavam 

discutindo aspectos do pensamento heideggeriano. “Ela também muito inteligente, muito 

intelectualizada e os dois ficavam brigando, e nós no meio. Umas reflexões filosóficas que dava 

gosto de ver, ela se metia menos nas aulas dele”. Assegurou ainda que o Prof. Waldemar Valle 

Martins 

 
Era um homem extremamente organizado, sistemático, às vezes parecia que 
não tinha preparado nada, mas de uma capacidade intelectual de síntese, de 
coerência intelectual, de facilidade de passar o que tinha sido proposto naquela 
aula, naquele momento, que nós chamávamos, eu pelo menos chamava, de 
momento verdadeiramente intelectual. O Waldemar sempre foi um cara muito 
aberto para uma reflexão intelectual, dava gosto de ouvi-lo falar, de 
questionar, de transmitir aquilo que conhecia de uma maneira extremamente 
humana. Isso é interessante, era um movimento solto. Eu penso assim que o 
Waldemar tinha tamanho domínio do que conhecia, que não precisava ficar 
ansioso, mas era um homem extremamente intelectualizado (PADRE 
VALDECI DOS SANTOS). 
 

Padre Valdeci dos Santos recordou que aprendeu muito sobre Heidegger e o 

existencialismo com o professor. Alegou que a Unisantos e a Diocese de Santos perderam muito 

com sua morte, por considerá-lo um grande mestre, um intelectual extremamente bem formado, 

de uma postura impecável e que se relacionava muito bem com os alunos. “Era o mestre que 

sabia respeitar a limitação do aluno. Eu acho que, às vezes, ele fazia uma verdadeira maiêutica, 

quando nós tínhamos mais dificuldades, porque ele ia em um nível alfa e a gente estava ainda 

tentando chegar onde ele estava”. Afirmou que quando ele percebia que algum aluno não estava 

acompanhando parava e voltava a explicar tudo desde o início. “Era muito humano neste 

aspecto, ele não era de humilhar o aluno, de mostrar ‘eu sei, você não sabe’”.  

 
Eu achava que ele carregava a gente, forçava um pensamento, um raciocínio. 
Acho que isso o Waldemar conseguiu criar em nós, na turma do seminário, 
pelo menos em mim, essa vontade de aprofundar-se em Heidegger, gostar da 
Filosofia, porque para ele Filosofia fazia parte do seu DNA. Ele tomava café 
da manhã “Filosofia”, almoçava “Filosofia”, jantava “Filosofia” e quando 
celebrava a Eucaristia na Pompéia, conseguia com o intelectual que era, 
transmitir essa Filosofia para vida, para vida de oração. Ainda hoje, é 
tradicional, muito falada essa missa do meio-dia que o Padre Waldemar 
celebrava, porque tinha pessoas, professores que iam ouvi-lo porque sabiam 
não só do nível intelectual dele, mas também num nível de acompanhamento 
espiritual de ajuda. Ele era um verdadeiro educador, mesmo quando estava 
celebrando a missa. E a gente percebia que ele não era muito de ir nos embates, 
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porque não interessava para ele. Mas era um exímio professor, mesmo quando 
exercia seu ministério sacerdotal. Isso é interessante perceber, porque ele 
estava nas duas vocações que ele mais amava: o sacerdócio e a educação 
(PADRE VALDECI DOS SANTOS). 

 

Padre Valdeci dos Santos mencionou ainda que suas aulas eram extremamente 

envolventes e que ele sentia prazer em ministrá-las. E diante de tal postura, os alunos acabavam 

apaixonando-se pelas ideias de Heidegger, pois ele tornava o pensamento deste filósofo como 

“mel na boca” dos alunos. Chamava a atenção ainda o fato de que ele transmitia todo esse 

conhecimento de uma forma singular, simples e humilde. “Hoje para mim, Waldemar é o mestre 

que me ensinou a amar Heidegger, esse ser heideggeriano dele, contagiava, era pele. E assim, 

a partir de Heidegger fazia outras leituras”. Continuou dizendo que o grande exemplo deixado 

pelo Padre Waldemar “foi de um homem que procurou estar sempre atento ao seu tempo, e 

falava sempre para nós: ‘vocês têm que estar atento ao tempo de vocês, estudem, reflitam, não 

sejam simplesmente repetidores de ideias dos outros’”. Prosseguiu dizendo que acha isso 

interessante e que ao se relembrar do Padre Waldemar o faz com muito carinho no sentido de 

ele ter sido um grande motivador de seus estudos. 

Considerado um excelente professor, possuía um método expositivo. Amante da 

Filosofia, eram aulas carregadas de empolgação, extremamente profundas e embasadas sobre 

muita pesquisa. A Prof.ª Carmem Lydia, recordou: “ele fazia com que a gente fizesse muita 

pesquisa, era de um jeito excelente”. Disse também que passou a gostar mais da Filosofia ao 

participar de suas aulas.  

 

Eu já gostava de Filosofia, com as aulas dele eu gostei cada vez mais. [...] 
Lendo coisas dele, por exemplo, tinha artigos dele, ele gostava muito de 
Heidegger. Então, uma vez saiu um artigo muito bom dele na Folha de São 
Paulo e esse artigo eu usei com meus alunos, que depois fizeram uma 
entrevista com ele. Ele sempre foi assim uma pessoa marcante na minha 
formação profissional.  
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Figura 57 – Bilhete de um de seus alunos 

 

Fernanda Garcia relatou que Waldemar sempre foi muito humilde ao ensinar os alunos, 

buscando valorizar todo esforço feito pelos mesmos, e afirmou: 

Eu tinha um carinho, uma admiração por ele, maravilhosa, que eu gostaria de 
ter feito essa faculdade 10 anos antes para poder ter tido mais tempo com ele. 
[...] Porque ele era um professor muito gentil [...]. Então, ele puxava uma 
palavra que a pessoa dizia e dali ele dava o pensamento correto. Jamais ele 
dizia, “não é nada disso, você está errado”. Você vê a delicadeza, a gentileza 
da pessoa, com todos nós. Ele tinha uma paciência para explicar. Ele falava, 
às vezes, “eu estou cansado”; “não, o senhor não pode, o senhor tem muitos 
alunos ainda para orientar, para educar”. São momentos assim, muito 
gratificantes [...]. Mas assim, lembranças só boas, porque eu conhecia o Padre, 
mas não conhecia o professor que era uma pessoa que se dispunha a dar aula 
de grego no sábado. Gente, com tudo que ele fazia, ia à tarde na sala de direito, 
que os alunos de direito também participavam.  

 

Continuou afirmando ainda que ele possuía uma didática do amor e que realmente o 

sacerdócio dele era a educação. Um apaixonado pela Filosofia e em estar presente com seus 

alunos, algo extremamente interessante.  
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Figura 58 – Waldemar e alunos do curso de Filosofia 

 

Prof.ª Yza Fava de Oliveira recordou que assistiu a diversos cursos ministrados por ele. 

Gostou tanto que todas as vezes que o Prof. Waldemar dava algum curso, estava presente. Disse 

que ele passava o conteúdo da melhor maneira possível, sendo muito claro quando se 

expressava. “Todos os cursos de história que eu dei em nível de pós-graduação, Padre 

Waldemar estava presente, porque ele era um nome que chamava atenção dos alunos para 

frequentarem os cursos, porque era o Padre Waldemar que estava dando”. Concluiu dizendo: 

“Ele era muito competente, os cursos dele enchiam”. Dr. Augusto Zago, afirmou que: “Eu 

comecei a admirá-lo muito e nas aulas, as aulas dele eram disputadas, porque ele sabia dar aula 

bem preparada e fazia a turma refletir nessas aulas”.  

 Como relatado pela Prof.ª Yza e Dr. Zago, as aulas ministradas pelo Padre Waldemar 

eram famosas, e suas qualidades eram de conhecimento de muitos, o que fazia com que alunos 

procurassem ter aulas com ele, fazendo assim com que suas aulas fossem disputadas.  

 

2.2.2 O Educador  
 

Quando foi perguntado aos entrevistados se eles consideravam Waldemar Valle Martins 

um educador, Padre Carlos, declarou que afirmar que ele era um educador não seria algo difícil 
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de fazê-lo. Alegou que ele não estava preocupado apenas em transmitir conteúdo, embora 

fizesse isso com “maestria”. Mas, observando sua preocupação com o humano, percebia-se que 

ele dava um passo adiante, em relação aos aspectos da arte de educar. “Então eu não teria 

nenhuma dificuldade de afirmar que também, além do intelectual, ele também era um educador 

dentro daquilo que ele fazia”. 

Segundo o Padre Elmiran dos Santos, o Prof. Waldemar era um educador porque sua 

preocupação não era somente a de ministrar aulas ou transmitir teorias, mas sim de fato formar 

o aluno, buscando educá-lo e prepará-lo para a vida e para atuar como cidadão na sociedade. 

Prof. Hélio Alves também falou de sua preocupação com a formação geral. Em suas aulas fazia 

citações, dava exemplos, “você via que não era só ligado à religião e à fé, mas coisas da vida, 

ele dava exemplos fáceis de entender, por isso que ele atingia a grande massa, mas por trás 

disso aí vem a cultura dele, ele sempre foi educador”.  

A Prof.ª Iara Chalela assegurou: 

 

Waldemar era um educador, ele era mais que um educador, ele era um 
formador, ele dizia, só para repetir, sem querer ser cansativa, que o mais 
importante era a personalidade do educador. Ele dizia mais ainda, quando ele 
ficou sabendo sobre a minha dissertação de mestrado, depois eu ainda 
perguntei para ele algumas coisas, ele já estava afastado. Ele dizia muito 
fortemente que a alternativa era educar o educador. Alternativa era educar o 
professor. Não adianta você querer interferir na criança se você não interferir 
no adulto que intermedia a sua relação com essa criança.  

 

O Dr. Fúlvio Casal que trabalhou na Sociedade Visconde de São Leopoldo, mantenedora 

da Unisantos disse: “sem dúvida, foi um educador de primeira linha, um educador mesmo. Não 

tinha preguiça em ensinar, extraordinário”. Complementou ainda que qualquer professor mais 

antigo da Universidade, que o conheceu ou que conviveu com ele, poderia confirmar o que 

estava relatando. “Ele lecionava aulas de Filosofia com muito prazer e como ele gostava de ver 

o crescimento dos alunos, daqueles que se interessavam pelo curso. Waldemar não era professor 

de ‘empurrar’ o aluno”.   

O Prof. Fábio Maimone recordou que na época em que se estava estudando a Lei 5.692, 

de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil28, e que foi publicada em 11 de agosto de 1971, 

                                                      
28 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-
publicacaooriginal-1-pl.html  
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muitos aspectos que foram discutidos já tinham sido tratados por Waldemar em seu livro 

“Liberdade de ensino” e que tais pensamentos foram aproveitados para a formulação da lei.  

 
A promulgação da LDB, a necessidade de professores mestres, professores 
doutores de mentalidade aberta, sinal livre, abertura, que ele fala do conceito 
de abertura em Heidegger e coloca no texto. [...] Ele foi um dos fundadores da 
ABESC. Então, ele foi um educador, na obra dele a nova LDB pós Gustavo 
Capanema tem muita influência do Waldemar só isso já daria uma tese. Tentar 
achar os pontos em comuns do que foi pinçado da obra dele ali, que ele era 
muito conhecido em Brasília. 

 

Para a Prof.ª Osvaldina da Silva, Waldemar era um mestre ou um instrutor no sentido 

mais amplo do termo, extrapolando a sala de aula e tornando-se um modelo de comportamento. 

“Então, veja se eu pegar ele na sala de aula, ele era um educador, por tudo isso que a gente já 

disse, pela metodologia que ele usava, que ele te levava a pensar, ele não te dava resposta 

pronta”. Mesmo quando tinha que impor sua autoridade para a manutenção da boa ordem, 

Waldemar não pressionava os alunos a pensarem como ele queria, inclusive quando questões 

religiosas eram abordadas em sala de aula. “Talvez por isso mesmo, [...] ele fosse realmente um 

educador neste sentido amplo que despertasse tanta insatisfação por parte de outros setores 

dentro da própria Universidade. Porque a gente sabe que o Padre Waldemar via a Faculdade 

como uma academia de Platão ou Liceu de Aristóteles”. Insatisfação essa ligada a 

mercantilização da Universidade, pois uma de suas maiores preocupações era a de que essa 

mentalidade se implantasse na Unisantos e de que o conhecimento e a busca do saber fossem 

colocados em segundo plano. “Mas eu fundamentalmente acho que era isso, Padre Waldemar 

era um educador nesse sentido amplo que a gente está conversando aqui e isso a gente sabe que 

hoje em dia não interessa, para 99% da classe dominante”. 

Waldemar Valle Martins, deixa claro seu sonho em uma mensagem que fez para a 

educação da Universidade ao afirmar:  

 

Creio ser legítimo esperar que a prestância da atual família acadêmica da 
UNISANTOS encaminhe esta Universidade para o horizonte pensado e 
sonhado pelos seus atuais dirigentes. Que a qualidade de ensino aqui 
ministrado; que a consciência profissional de todos; que ao espírito de 
pesquisa e o afã de servir; que o respeito e o acolhimento; que o espírito cristão 
caracterizem definitivamente esta Instituição” (MARTINS, 2007, p. 162). 

 

Padre Valdeci dos Santos em sua colocação vai muito mais além: Waldemar não era 

simplesmente um educador, mas um mestre que questionava a ideia dos outros.  
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Sim, ele não era educador, era mestre. Educador qualquer um pode ser, mestre 
são poucos, ele foi um mestre. Porque educador para mim, às vezes, é um 
homem que transmite conhecimento e tal, mestre não, mestre faz 
conhecimento. E o Waldemar fez conhecimento, transmitiu conhecimento. 
Waldemar não era um repetidor de ideia dos outros, ele questionava as ideias 
dos outros. Então, tem um lado assim, ele não aceitava só o pensamento dos 
outros, mas construía seu próprio pensamento. Isso é interessante para gente 
ver que ele era não só um professor, mas um verdadeiro mestre.  

 

Continuou dizendo que para Waldemar, repetir ideia era como ser um “papagaio”. E esse 

não era seu objetivo, mas que se refletisse a teoria ou conceitos de determinado autor, porque 

fazer isso era a arte da Filosofia, a arte do pensar. E ele fazia com que seus alunos praticassem 

esse exercício, pois eles não deviam repetir ideias, precisavam pensar. “Tem que saber como 

fazer, captar essa maiêutica, então, eu gostava muito dessa prática. Eu achava que ele era um 

modelo interessante de mestre, professor nós tínhamos, mestre, um dos nossos foi ele” (PADRE 

VALDECI DOS SANTOS). 

Padre Valdeci dos Santos quando relatou os motivos pelos quais considerava Waldemar 

Valle Martins um educador, reproduziu as características consideradas por Gomes e Hansen 

(2016) como atributos próprios do intelectual mediador, em que ele não apenas reproduzia o 

conhecimento, mas se apropriava e atribuía a ele novos significados. Waldemar, além de 

realizar este processo, também incentivava que os alunos pensassem por si mesmos, e 

alcançassem novas interpretações, orientando os mesmos a não agirem como “papagaios” 

repetidores, mas que desenvolvessem um verdadeiro senso crítico.  

A Prof.ª Maria Helena Lambert afirmou que a definição de educador é algo que se encaixa 

perfeitamente no perfil de Waldemar Valle Martins, pois sempre se dedicou muito ao ensino, 

sendo muito preocupado com os alunos.  

Era considerado por aqueles que conviveram com ele como um conceituado educador. 

Segundo a Prof.ª Yza Fava de Oliveira “ele era educador por natureza. O senhor vê que o 

trabalho dele de doutorado foi ligado a educação. [...] Tinha muita competência no que fazia, 

no que falava e no que escrevia”. 

O Prof. Antônio Fernando afirmou em sua entrevista que o Prof. Waldemar teve uma vida 

dedicada realmente à educação. Toda a sua formação foi voltada para isso, era o que ele queria 

ser, um educador e o foi. 

 

Em primeiríssimo lugar, era um educador com “E” maiúsculo e toda uma 
presença marcante. Quer dizer a educação, ele almoçava, jantava, tomava café 
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da manhã, educação, educação, educação, era a base dele... Era um educador 
verdadeiro, acertou na palavra, sem dúvida nenhuma, tudo o que você via nos 
atos, nas ações dele, nas tomadas de decisão, todas são voltadas para isso 
educação, formação total, integral do homem. 

 

Continua corroborando que a grande preocupação do Prof. Waldemar era com a formação 

integral do homem e acima de tudo procurando valorizá-lo através da educação. Relatou que 

ele foi uma pessoa que sempre se preocupou com isso e arriscou dizer: “ele levou a vida de 

educador, muito melhor do que a vida de sacerdote”. Tanto que opinou que tal dedicação à 

educação teria levado Dom David a dar-lhe outras atribuições no clero, porque teria visto nele 

o educador necessário que a Universidade não tinha, uma joia valiosa muito importante para a 

mesma.  

 
Olha, um grande educador, pode-se dizer assim, mais do que um professor. 
Então, era essa perspectiva mesmo do educador, ou seja, alguém que ajuda. 
Nesse sentido a educação própria do socrático alguém que ajuda a trazer à 
tona a riqueza interior que cada um tem. Então para mim o Padre Waldemar 
foi um educador no sentido próprio da palavra mesmo. Ou seja, ele ajudou a 
despertar dentro de mim a minha confiança, a minha capacidade intelectual, 
senão tivesse essa confiança eu não teria feito o que fiz até hoje, não vivia do 
que eu vivo hoje que é exatamente isso, ou seja, acho que ele era educador 
nesse sentido mesmo. Não se trata de impor, enfim, doutrinar, adestrar, treinar, 
capacitar, nada disso é propriamente educação. Educação é um processo 
complexo, amplo que envolve um reposicionamento existencial que parte 
desta busca de autonomia intelectual, da capacidade de pensar criticamente a 
realidade, o mundo, a existência, de criar interlocuções com outras formas de 
compreender o mundo e eu acho que o educador é o que viabiliza isso. E, eu 
acho que o Padre Waldemar viabilizou de forma nítida, para mim isso, e para 
os meus colegas de classe, de turma. Eu acho que com certeza ele representou 
isso e acredito que na vida de inúmeros alunos, de inúmeros jovens, ele foi 
essa referência de um educador (PROF. RICARDO GALVANESE). 

 

O Prof. Luiz Santana explanou em sua entrevista que na formação que teve com Padre 

Waldemar sempre foi valorizado o humano, algo que era um pressuposto dele, como educador. 

“O objetivo dele era formar o homem, e o homem todo, isso era notável também, tinha essa 

preocupação com a humanização também das pessoas, então penso que sim, um grande 

educador, além de sala de aula, fora muros da academia, um educador”.  

A visão de Waldemar Valle Martins como educador é compartilhada por todos que 

tiveram contato com ele. Além de reforçaram as características que ele trazia como levar o 

aluno a refletir e alcançar as respostas, e da preocupação global que ele tinha com a formação 

e com as pessoas. Um outro ponto levantado que merece destaque é ser visto como um educador 
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fora da sala de aula, através do exemplo, em que seu comportamento era visto como um modelo 

a ser seguido. 

 

2.2.3 Formador da Juventude 
 

A preocupação com a juventude é um interesse compartilhado por muitos intelectuais, 

sobretudo os que atuam como educadores e professores, já que os jovens possuem um grande 

potencial de mudança.  

 

Esse ponto é valioso por relacionar claramente práticas de mediação cultural 
e construção de memórias de grupos sociais e comunidades, inclusive 
nacionais, incidindo fortemente em processos de construção de identidades. 
Daí o particular interesse de muitos mediadores na elaboração de produtos 
culturais que atinjam públicos mais jovens – os “cidadãos do futuro” –, por 
via da instituição escolar ou não, e que reforcem narrativas identitárias, as 
quais contribuem para a formação de culturas políticas que defendam valores 
por eles acreditados (GOMES E HANSEN, 2016, pp. 27-28). 

 

A atuação do Padre Waldemar com a juventude deu-se principalmente nas aulas de 

religião no Colégio Canadá, nos movimentos de Ação Católica Brasileira, sobretudo na 

Juventude Estudantil Católica (JEC), na Juventude Universitária Católica (JUC) e na Paróquia 

dos Passos. Sua primeira atuação foi através da JEC, pois não havia ensino superior em Santos, 

passando depois a atuar na JOC (Juventude Operária Católica). O movimento de Ação Católica 

inicialmente foi mais geral, abrangendo diversos segmentos da sociedade juvenil.   

Padre Carlos Alves destacou que Waldemar foi muito ligado no início de seu ministério 

sacerdotal, na década de 1950, a Ação Católica Brasileira, principalmente junto à Juventude 

Universitária Católica (JUC). Acredita que tenha contribuído bastante para a formação juvenil 

de um modo geral naquela ocasião. Complementou ainda que quando estudou Filosofia com 

Waldemar 1989, um ano após à promulgação da Constituinte no Brasil (1988), ele manifestava 

uma preocupação muito grande com os direitos humanos e com a juventude que iniciava sua 

trajetória após o fim da ditatura militar no Brasil.  

 

[...] Eu tive notícias, de que no seu tempo na Paróquia Nosso Senhor dos 
Passos e como professor no Colégio Canadá ele influenciou bastante a 
juventude da época santista. Vamos lembrar que o Colégio Canadá, um 
colégio estadual, como outros colégios da época áurea da educação pública, 
era um colégio muito bem quisto, muito disputado. Estudar no Colégio 
Canadá dava um status. Inclusive porque ali tinha bons professores, não 
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porque na média os professores estaduais fossem ruins, pelo contrário, na 
média eles eram bons. Mas, o Colégio Canadá tinha excelentes professores, 
dentre eles o Padre Waldemar e ele influenciou bastante a juventude. Hoje 
quantos médicos, advogados, juízes que a gente acaba conversando, ou porque 
conhece mais proximamente, ou porque encontra em algum lugar, algum 
evento, falam do Padre Waldemar como aquele que tinha sido o seu professor. 
Então, ele influenciou bastante a juventude, teve muitos trabalhos pastorais. 
Lembro disso, não que eu tenha vivido, é claro, mas porque outros sacerdotes 
me disseram dos trabalhos pastorais junto à juventude que o Padre Waldemar 
teve, então ele influenciou sim (PADRE RICARDO MARQUES). 

 

Sua atuação junto à Ação Católica Brasileira também é confirmada pelo Padre Francisco 

Greco. Ele destacou que Waldemar viveu em uma época em que grandes pensadores leigos e 

leigas, bem como padres e bispos, grandes teólogos que em conjunto formavam um forte 

movimento de intelectuais cristãos católicos. Padre Waldemar foi contemporâneo de Alceu 

Amoroso Lima e fazia parte desta turma que era bem jovem naquela época.  

A participação de Padre Waldemar nos movimentos ligados à Ação Católica foi também 

relatada pela Prof.ª Maria Helena Lambert, que revelou: “ele foi meu assistente de JEC, ficando 

muito tempo”. Atestou isso também a Prof.ª Carmem Lydia que recordou: “ele organizava 

também retiros. Pela JUC nós fomos, acho que para Itanhaém29 com ele, um grupo. Ele refletia 

muito toda essa preocupação com o jovem com a formação, com a ética”. Complementou 

afirmando: “o trabalho dele com a JUC, a posição dele como professor, depois como reitor acho 

que refletia muito tudo isso”.  

 
Acho que o termo é exatamente esse, formador da juventude. Tanto no 
trabalho pastoral, quanto no trabalho acadêmico, era alguém absolutamente 
comprometido com essa ideia de formar jovens que tivessem uma perspectiva 
humanista, uma perspectiva cristã, comprometimento social, tudo isso com 
uma forte fundamentação intelectual. Eu acho que isso estava diretamente 
ligado à vinculação que o Padre Waldemar teve durante muito tempo com o 
movimento da Ação Católica, com a JEC, JIC, JOC, JUC30...[...] (PROF. 
RICARDO GALVANESE). 

 

                                                      
29 Em Itanhaém, a JUC de São Paulo tinha uma colônia de férias na praia que era utilizada por Santos, em encontros 
diocesanos. Nota do autor.  
30 JAC – Juventude Agrária católica; JEC – Juventude Estudantil Católica; JIC – Juventude Independente Católica; 
JOC – Juventude Operária Católica e JUC – Juventude Universitária Católica. São organizações existentes dentro 
dos estatutos da Ação Católica Brasileira (ACB), que foi um movimento controlado pela hierarquia da Igreja 
Católica e fundado pelo cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Sebastião Leme em 1935 , com o objetivo de 
formar leigos para colaborar com a missão da Igreja: "salvar as almas pela cristianização dos indivíduos, da família 
e da sociedade". Nota do autor.  
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Ainda segundo o Prof. Ricardo Galvanese, Padre Waldemar, através de sua atuação na 

Juventude Estudantil Católica (JEC) e na Juventude Universitária Católica (JUC), buscou 

formar uma espécie de elite social intelectual “com forte comprometimento com os mais pobres, 

com a luta por igualdade social, por combate às injustiças sociais, com a difusão de valores de 

solidariedade, de generosidade, de amor, com uma espiritualidade centrada na pessoa de Jesus 

Cristo”. Sua grande preocupação era formar humanistas cristãos que deveriam buscar construir 

uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária.  

 
Era o desafio de formar alguém que pensa, ou seja, esta ideia de alguém que 
consegue tomar a existência, tomar a vida como objeto que o interpela e que 
o desafia a compreender o seu sentido. Essa me parece a intenção do Padre 
Waldemar, essa ideia de formar pensadores nesse aspecto. Não é 
simplesmente alguém que repete meia dúzia de conceitos; pode se ver que a 
pessoa gravou ali, ou então fica simplesmente repetindo uma teoria, mas é 
uma ideia de pensar a realidade. Pensar a realidade implica o uso da lógica, 
mas é mais do que isso, mesmo num comprometimento existencial. Nisso 
muito interessante a ponte que o Padre Waldemar fazia com essa perspectiva 
toda, de formação com uma base muito rica no campo do existencialismo 
cristão especialmente Gabriel Marcel, personalismo, especialmente 
Emmanuel Mounier e um domínio espetacular e crítico ao mesmo tempo do 
pensamento de Martin Heidegger. Então, eu acho que em toda a minha vida 
não vi ninguém compreender e explicar tão bem Heidegger como o Padre 
Waldemar. Ele transitava nos conceitos heideggerianos com uma facilidade, 
e Heidegger é um autor extremamente complexo, puro, difícil. 

 

Na opinião da Prof.ª Osvaldina da Silva, ele pode ser visto como um formador da 

juventude, tendo em vista que sempre o via rodeado de jovens. Comparou-o ao filósofo Sócrates 

que também se importava com a juventude e buscava inserir o conhecimento na mesma, 

despertando a curiosidade própria dos jovens.  

Para o Padre Valdeci dos Santos, Waldemar era um formador da juventude porque 

buscava ajudar os jovens seminaristas, que na época buscavam um sentido de vida, muitas vezes 

através de questões existenciais, a se encontrarem e muitos o viam como um mestre. Formou o 

caráter de muitos jovens e tornou-se como que um marco em sua época, de respeito, procurando 

sempre fazer com que a Unisantos tivesse um caráter mais humanizado, visando sempre incutir 

nestes jovens a importância de ajudar ao próximo. 

 

[...] Acho que muitos jovens, hoje são gratos a ele, pela oportunidade que ele 
deu de estudar, pela oportunidade que deu de talvez acreditar naqueles que 
ninguém acreditava. Por exemplo, quando vimos de Aparecida ele nos acolheu 
muito bem [...], nos tratando assim com carinho. Nós víamos ali que muitos 
jovens o tratavam com carinho. Acho que ele marcou a vida de muitos jovens 
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aqui, muitos ainda hoje são gratos ao Waldemar tanto que tem um busto dele 
na Universidade e isto não é para qualquer um.  
 

A Prof.ª Maria Helena Lambert afirmou que Padre Waldemar tinha muita influência com 

a juventude, pois os jovens gostavam muito dele. Recordou que muitas vezes ele ia para 

Campos do Jordão de férias com os alunos, hospedando-se em uma casa de padres por lá. 

Quando estava em Santos saía com o pessoal para ir ao cinema ou comer pizza, sendo muito 

próximo dos jovens. Algo muito comum atualmente, mas que naquela época era algo inovador, 

além de seu tempo.  

A Prof.ª Yza Fava de Oliveira confirmou também que Padre Waldemar foi um formador 

da juventude, afirmando: “ele criou uma geração de pessoas ligadas a ele, que muitos ainda 

estão na Universidade”, sendo um formador de lideranças. 

O Prof. Luiz Santana afirmou que tinha sido um dos jovens formados por ele. “Foi um 

grande formador e que tem uma marca sensível e diferenciada na sociedade isso é inegável. 

Inclusive foi da Academia Santista de Letras, eu tive oportunidade de ir por causa dele”.  

 

A professora Cida narrava para nós as histórias da juventude dela, a 
importância que ele teve na sua vida, isso é de conhecimento. Então, eu penso 
que tiveram alguns discípulos que de certa forma conseguiram propagar este 
amor pela Filosofia. Não sei se posso me considerar um discípulo, mas alguém 
que foi embebido do legado, desse protagonismo dele, sim (PROF. LUIZ 
SANTANA).  

 

Na opinião do Prof. Ricardo Galvanese, Padre Waldemar dominava muito bem os 

conceitos heideggerianos, trazendo toda a riqueza da Filosofia para a sua intencionalidade 

existencial básica, que era exatamente a da formação da juventude em um sentido humanista 

cristão.  

 
Nossa, era o objetivo dele, a educação era a diretriz dele, sem dúvida nenhuma, 
isso é um marco na vida do Padre Waldemar, ele viveu para a educação, não 
tinha outro objetivo. O que ele procurava, o que ele estudava, o que fazia, era 
tudo no sentido da educação e de promover a educação na Universidade e tudo 
mais. Isso aí não tem dúvida nenhuma era a marca registrada do Padre 
Waldemar (DR. FÚLVIO CASAL). 

 

Um outro aspecto explorado nas entrevistas é a preocupação do Padre Waldemar Valle 

Martins com os alunos. Nunca se furtava em ajudar um aluno, mesmo que muitas vezes tivesse 

que tirar dinheiro do próprio bolso para permitir que aquela pessoa conseguisse realizar seu 

sonho de cursar o ensino superior.  
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Segundo a Prof.ª Carmem Lydia, Padre Waldemar preocupava-se somente com os jovens 

que entravam na Universidade, mas também com os professores. “Ele era muito preocupado 

com a formação das pessoas, estimulava para que estudassem, preocupado com as bolsas de 

estudo para que as pessoas tivessem oportunidade”. 

Segundo a Prof.ª Aparecida Meneguim, quando o Prof. Waldemar percebia que algum 

aluno estava com dificuldade estudantil, social ou afetiva, sempre pedia para falar com o aluno 

no final da aula. Através de uma conversa, procurava acolher e ajudar ao aluno em todos os 

aspectos, tentando, na medida do possível, atender as necessidades que eram expostas. “Porque 

ele era capaz, ele foi uma pessoa capaz de acompanhar as grandezas e as mazelas dos alunos, 

dando atenção especial aos que tinham necessidades diferenciadas, isso é divino, isso é muito 

raro”. Como exemplo cita que ele acolhia os alunos com problemas financeiros familiares, que 

muitas vezes não tinham nem material e nem podiam pagar seu curso. Ela disse que por muitas 

vezes presenciou ele emprestar o material para as aulas. 

A Prof.ª Neusa Vicente confirmou isso ao dizer: “ele tinha uma capacidade intelectual 

muito refinada, um pensador mesmo, mas o que me impressionava muito era a humanidade 

dele, o olhar amoroso, razão e fé. Mas o olhar de compaixão e de carinho pelos alunos, isso 

sempre me impressionou”. 

Waldemar era um homem que possuía sensibilidade, que conhecia bem seus alunos. 

Segundo o Prof. Fábio Maimone, se ele percebesse que algum de seus alunos não estava bem, 

que se comportava de uma maneira estranha, chegava no aluno e pedia que o mesmo ficasse 

após o término da aula para uma conversa, sempre pedindo com gentileza. Afirmou que 

Waldemar era muito querido por todos, não somente pelos professores, mas também pelo 

pessoal da limpeza, pela “dona do café”, pois ele falava e cumprimentava a todos. Como 

confirmado em outros relatos, Waldemar ajudava a custear a faculdade de alguns alunos. Junto 

com outros professores, fazia um fundo para pagar as mensalidades de tais alunos. “[...] O que 

ele pagou de faculdades de pessoas, você não tem ideia”.  

O Prof. Paulo Campbell, relatou em sua entrevista que o fato de Waldemar se preocupar 

com o próximo e sempre ajudar os outros foi um dos motivos de ter decidido realizar o seu 

trabalho sobre o primeiro reitor da Universidade Católica de Santos.  

 
E aí fui me aproximando, mas à medida que fui vendo como que ele agia; 
observando como ele atendia as pessoas, como era querido, como tinha 
disponibilidade para tudo. Ele pagava mensalidade para os alunos, ninguém 
trancava a matrícula se falasse com ele, tirava o cheque do bolso e acertava. 
Se o aluno devia dois, três meses, ele ia lá e acertava. Independente se era da 
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Filosofia, bastava falar com ele. E o Padre Waldemar fazia isso e tinha por 
trás também a Cida Franco, a Lindomar e a Dona Yza Fava, [...] porque não 
deixavam o Padre Waldemar pagar sozinho e elas também rateavam e iam 
acertar a vida dos alunos. Não era só a mensalidade, era dar o dinheiro para o 
cara fazer lanche, porque ele chegava e dizia: “hoje não comi nada... ou pagava 
a condução e o dinheiro acabou”. Era essa disponibilidade toda e aí aquilo foi 
me chamando atenção, porque eu vi que ali tinha uma coisa que era muito 
diferente e eu comecei a participar da APES. 

 

Segundo relatos de Ruth Lopes, que o acompanhou por diversas vezes na visita às pessoas 

necessitadas e doentes, ele sempre agia com muito carinho para com os enfermos. “Ele foi 

muito importante, ele me deu muito apoio na época que eu precisei, apoio assim moral e 

espiritual.[...] Porque eu o vi ajudar muitas pessoas. Senti demais, por isso também que me 

dediquei a socorrê-lo no momento em que precisou”. Em sua opinião ele vivenciou a expressão 

“fazer o bem, sem olhar a quem” e sem esperar nada em troca. Da mesma opinião, Altair Bozon 

afirmou: “ele veio ao mundo para ajudar as pessoas, em todos os sentidos”.  

A Prof.ª Neusa Vicente assegurou que presenciou diversas vezes ele pagando lanches, 

livros e, até mesmo, remédios para funcionários, jovens e alunos. Alegou que testemunhou isso 

porque muitas vezes ela levava tais demandas para ele, devido a liberdade que Padre Waldemar 

lhe dava. Falou com carinho que ele tinha uma alma muito sensível e que tinha um respeito 

muito grande pelos alunos, professores e funcionários. E quando muitas vezes se decepcionava 

com tais pessoas, que não reconheciam o que ele fazia e chegavam até mesmo a trair sua 

confiança, ficava muito triste, ficando muitas vezes abatido, mas com o tempo acabava 

superando. “Eu via que ele fazia muito. Você não tem ideia de como ele visitava as pessoas, 

não só alunos, mas alguns funcionários com necessidades mesmo, como ele se interessava, 

procurava, tirava do bolso dele muitas vezes”. 

Prof. Ricardo Galvanese chamou a atenção para o trabalho de sua equipe.  

 

Fora o empenho pessoal que ele tinha em ajudar alunos que estavam em 
situações dramáticas, ele e a Prof.ª Cida Franco, isso foi uma marca mesmo, a 
gente sabia de situações de alunos que estavam em condições desesperadoras 
e que havia da parte deles o empenho de ajudar até financeiramente, de pagar 
mensalidade atrasada, isso no campo pessoal é que a gente descobria nas 
entrelinhas, porque caridade não se faz propaganda. Então, tanto ele e a Prof.ª 
Cida Franco eram extremamente discretos nisso, mas entre os alunos mesmo, 
às vezes corria, “o Padre Waldemar ajudou, a Prof.ª Cida Franco...”, além de 
tudo tinha um time de professores ótimos. 
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O Prof. Luiz Santana disse: “se um dia eu conseguir ser um terço do que ele foi, eu estou 

muito feliz”. Recordou que em um período em que ficou desempregado e teria que trancar o 

curso de Filosofia, pois não possuía recursos para pagar. Apesar de Padre Waldemar já ter 

falecido, quando sua irmã, Lindomar, ficou sabendo do acontecido, chamou-o e disse:  

 
“Não, você não vai parar, porque se meu irmão tivesse vivo, ele não deixaria 
você parar”. [...] “Quando você se formar, honre o nome do meu irmão e faça 
a diferença como professor de Filosofia”. E eu penso que estou tentando fazer 
isso, pelo menos. Desde a atração pela Filosofia até a conclusão do meu curso 
é marcada pela presença do Padre, que era, como eu disse, uma inspiração 
para nós, para outros amigos também. Era uma coisa tão interessante, que até 
as pessoas que de certa forma rejeitavam a figura do Padre, aqueles que se 
diziam e eram extremistas do marxismo, era inegável o respeito pela pessoa 
do Padre Waldemar, isso era uma coisa de chamar atenção. Porque ele falava 
e eles respeitavam (PROF. LUIZ SANTANA). 

 

Padre Waldemar possuiu uma relevância importante na formação acadêmica de seus 

alunos. A Prof.ª Iara Chalela confirmou isso dizendo: “[...] desde a época em que ele dizia no 

curso de 1984, 1985 que eu fiz, que a formação do professor, era a formação da pessoa do 

professor, que muito mais importante do que qualquer recurso didático, era quem o professor 

era”. Disse ainda que Padre Waldemar era de uma dignidade e de uma fidelidade a si mesmo 

impressionante, sendo coerente e transparente, muito corajoso. “Então, ele foi muito importante 

por isso, ele dizia que dentre todas as características a mais importante do professor era a 

personalidade do professor e não o conhecimento e olha que ele tinha conhecimento, tinha 

muito conhecimento”.  

A Prof.ª Yza Fava de Oliveira assegurou que aprendeu muito com o Padre Waldemar ao 

trabalhar 10 anos com ele no CEAEX, organizando cursos de extensão e pós-graduação e que 

nesse período aprendeu muito. “Eu aprendi muito com ele e sempre procurei aprender. Porque 

sabia que o que ele passava era mensagem de grande conhecimento, de grande importância para 

a vida da gente”.   

Prof. Ricardo Galvanese manifestou que o Padre Waldemar o ajudou muito, por ter atuado 

em sua autoestima no sentido de criar confiança para desenvolver sua capacidade intelectual. 

Afirmou que ele tinha uma cultura vastíssima e que apesar disso tinha uma paciência enorme 

com ele, tendo muitas vezes disposição para conversar durante muito tempo com o jovem 

estudante, que sentia angústia diante da Filosofia e de sua lógica, ficando muitas vezes em 

dúvida se seria capaz de trabalhar, argumentar e transmitir as ideias e conceitos filosóficos. 
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Neste sentido, Padre Waldemar o teria ajudado muito afirmando a ele que seria sim capaz de 

tal desafio.   

 
Padre Waldemar dessa questão da autoconfiança intelectual, eu digo até para 
os meus alunos, depende da postura que você tem diante de um livro antes de 
enfrentá-lo. Quer dizer, se você colocar um livro no pedestal não dá certo, se 
você olhar o livro com desprezo também não dá certo, você tem que ter essa 
disposição intelectual, a ousadia e a humildade. Humildade de conhecer a 
própria ignorância e ousadia de devastar um território de conceito de ideias, 
de sistematizações, de emoções, etc, que o livro e que o autor possibilita. 
Então, o Padre Waldemar teve uma contribuição importante aí também nesse 
sentido. Ele além de estimular a possibilidade de entrar em um debate, em 
uma interlocução, claro que com muita humildade porque enfrentar 
conceitualmente o Padre Waldemar era muita ousadia. Talvez um jovem um 
pouco ousado e irresponsável tivesse disposto a fazer uma besteira dessas, mas 
é dessas besteiras que a gente cria a nossa autoconfiança intelectual. O Padre 
Waldemar contribuiu muito para mim, eu sou eternamente grato a ele. Acho 
que os meus acertos enquanto professor, com certeza, há um legado, uma 
dívida em relação a isso. Não dá para pensar meu trabalho acadêmico, minha 
formação, sem o Padre Waldemar. 

 

Concluiu afirmando que com o Padre Waldemar passou a entender Karl Marx e ajudou-

o a entender os limites do pensamento marxista. Entretanto, o que lhe marcou com certeza foi 

uma influência muito forte da tradição personalista existencialista cristã, em conjunto com uma 

certa dose no campo da fenomenologia e da hermenêutica. E isso assinalou sua personalidade 

e tornou-se uma herança proveniente dessa chance que teve e da oportunidade de ter sido aluno 

dele.  

O Padre Elmiran dos Santos afirmou que a relação entre o Padre Waldemar e seus alunos 

não se restringia somente a esfera puramente acadêmica, mas muitas vezes extrapolava a 

academia e passava-se para o ambiente das relações de amizade e carinho.  

 

Não ficava apenas uma coisa acadêmica, mas se criava essas relações 
humanas, familiares [...]. Eu recordo uma semana filosófica que estava 
programada, naquele ano ele ia trazer o Dom Luciano Cabral Duarte aqui para 
Unisantos, para aquela semana. E eles eram muito amigos, tinham muitas 
coisas em comum, tanto na Filosofia como na Educação, o intelectualismo dos 
dois [...]. E o que posso dizer do Padre Waldemar é que não era só um 
acadêmico, mas um homem que era humano, um homem de fé, um homem 
que sonhava, que amava a Igreja. Levava-nos a pensar, refletir e olhar para o 
amanhã, o futuro com mais esperança mesmo com o sofrimento da vida, a 
mudança, o pensamento de construir. O pensamento, as ideias, o construir a 
vida.  
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O Prof. Luiz Santana falou que algumas vezes ia a um apartamento que o Padre Waldemar 

tinha perto desta igreja, iam sempre em grupo de 5 ou 6 alunos que se juntavam lá para debater 

ideias. Disse que poucas pessoas eram convidadas e que era uma honra poder fazer parte deste 

grupo, pois o Prof. Waldemar era muito reservado e não fazia isso com frequência. Lá se 

encontrava sua biblioteca pessoal, com diversos livros.  

Segundo o Prof. Ricardo Galvanese, realmente o Padre Waldemar fazia questão de manter 

com os alunos uma relação extraclasse de amizade. Em mais de uma oportunidade, chamou os 

alunos do curso de Filosofia para saírem juntos e comerem uma pizza. Assim como comentado 

anteriormente pelo Prof. Luiz Santana, afirmou que uma experiência que lhe marcou foi um dia 

em que, o então jovem estudante, se reuniu com outros cinco alunos de sua turma e foram 

convidados para irem em seu apartamento para conhecerem sua biblioteca particular. “Enfim, 

que vastíssima, enorme, então daí a gente entendeu os livros por trás do homem (risos). E 

realmente tinha uma coleção enorme de obras clássicas, havia muito essa preocupação com a 

pessoa e ele enxergava a pessoa, não enxergava tão somente o aluno [...]”. 

 

Ele tinha toda aquela atenção, cuidado, com as pessoas que o rodeavam e uma 
atitude de muita compreensão, de muita disposição, apesar de ter uma agenda 
extremamente complicada. Eu lembro que na época que eu fui aluno dele, ele 
era reitor da Universidade. então, às vezes, estava em Brasília, nos encontros 
da ABESC, fora a demanda toda da função de reitor, mas sempre ele achava 
um tempo para uma conversa [...] (PROF. RICARDO GALVANESE). 

 

Concluiu dizendo que houve um acompanhamento muito rico do Padre Waldemar para 

com ele, em que lhe concedeu conselhos extremamente importantes, que foram assimilados e 

assumidos ao longo de sua vida. “Então, nesse sentido que além de um ótimo e excelente 

professor, ele foi um ótimo e excelente padre e um ótimo e excelente amigo”.  

Com os relatos dos professores Luiz e Ricardo pode-se observar o capital cultural se 

apresentando em uma terceira forma: o estado objetivado. Seu apartamento com tais livros se 

caracteriza como parte do capital cultural diante da apropriação que é feita destes bens. “Assim, 

os bens culturais podem ser objetos de uma apropriação material, que pressupõe o capital 

econômico, e de uma apropriação simbólica, que pressupõe o capital cultural” (BOURDIEU, 

2001, p. 77). Padre Waldemar além de ter posse destes livros, tinha a possessão de instrumentos 

que permitia não só os desfrutar como também levar seus alunos a fazer o mesmo.  
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O capital cultural no estado objetivado apresenta-se com todas as aparências 
de um universo autônomo e coerente que, apesar de ser o produto da ação 
histórica, tem suas próprias leis, transcendente as vontades individuais, e que 
– como bem mostra o exemplo da língua – permanece irredutível, por isso 
mesmo, àquilo que cada agente ou mesmo o conjunto de agentes pode se 
apropriar (ou seja, ao capital incorporado). É preciso não esquecer, todavia, 
que ele só existe e subsiste como capital ativo e atuante, de forma material e 
simbólica, na condição de ser apropriado pelos agentes e utilizado como arma 
e objeto das lutas que se travam nos campos da produção cultural (campo 
artístico, científico, etc.) e, para além desses, no campo das classe sociais, 
onde os agente obtém benefícios proporcionais ao domínio que possuem desse 
capital objetivado, portanto, na medida de seu capital incorporado 
(BOURDIEU, 2001, pp. 77-78). 

  

Aqui encerra-se esse capítulo que buscou revelar um pouco da atuação do Prof. Dr. Padre 

Waldemar Valle Martins e de como ele marcou a vida de seus ex-alunos e colegas que 

trabalharam com ele no período em que lecionou na Unisantos em quase 50 anos de magistério. 

O próximo passo agora é o de revelar o importante papel que ele teve para a criação da 

Universidade Católica de Santos e de sua atuação à frente desta como o primeiro reitor. 
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3. O REITOR E A UNIVERSIDADE 
 

 

 

 
O presente capítulo busca apresentar o processo de criação da Universidade Católica de 

Santos, que começou com a fundação da Sociedade Visconde de São Leopoldo e a implantação 

das primeiras Faculdades Católicas na cidade. Mas o que levou a Igreja em Santos a tal desafio? 

Seria o movimento restaurador católico instaurado no Brasil na primeira metade do século XX 

ou outro fator teria sido fundamental para isso? Tais perguntas serão respondidas ao longo deste 

capítulo bem como o surgimento de um intelectual que assumirá o processo de unificação das 

Faculdades Católicas e a criação da primeira Universidade da Baixada Santista. Entretanto, para 

começar deve-se explicar um pouco como se deu o surgimento das Universidades Católicas no 

Brasil.  

 
 

3.1 Surgimento da Universidade Católica no Brasil 
 

 

A criação de uma Universidade Católica no Brasil era um sonho que vinha desde o 

começo do século XX. Com o fim do Império em 1889 e o nascimento da República, chegou 

ao fim o Padroado31 e, a Igreja no Brasil, voltou a ter independência.  

O Padroado para a Igreja Brasileira teve aspectos positivos e negativos: como religião 

oficial do Estado Brasileiro, o catolicismo não sofria ameaças de outras religiões, seu clero era 

mantido pelo Estado, bem como outros gastos. Apesar disso perdia sua autonomia, visto que o 

                                                      
31 É a outorga, pela Igreja de Roma, de um certo grau de controle sobre uma igreja local ou nacional a um 
administrador civil. O padroado português consistia na concessão de privilégios e na reivindicação de direitos, 
invocando a coroa sua qualidade de protetora das missões eclesiásticas na África, na Ásia e no Brasil. Através 
deles, a monarquia promovia, transferia ou afastava clérigos; decidia e arbitrava conflitos nas respectivas 
jurisdições das quais ela própria fixava os limites. Durante todo o período colonial - através do controle do governo 
português-, e do período imperial - através da figura de Dom Pedro II -, a Igreja Brasileira sofreu interferências do 
poder político. O Imperador nomeava diversos representantes eclesiásticos, em troca do pagamento de salários. O 
“bom relacionamento” entre a Igreja Romana e o Estado Brasileiro sofreu mudanças a partir da chamada Questão 
Religiosa ( 1870-1875). Em 1871, o Vaticano impôs regras rígidas de doutrina e de culto e condenou as sociedades 
secretas. Os bispos brasileiros, acatando as novas diretrizes, determinaram a expulsão dos maçons das irmandades 
católicas e passaram a exigir mais disciplina moral e canônica do clero. Vários políticos influentes no Império 
pertenciam à maçonaria. Se a maçonaria tinha poder político, a Igreja tinha autoridade e presença religiosa, 
fortalecidas pela condição privilegiada do catolicismo como religião oficial do Império. Esse conflito abalou as 
relações entre o Império e a Igreja e contribuiu para enfraquecer ainda mais a monarquia. Com a proclamação da 
República, ocorreu a separação entre a Igreja e o Estado e o fim efetivo do sistema do padroado. A Igreja viu-se 
obrigada a se reestruturar e a redirecionar suas práticas para uma nova identidade institucional. Cf. Disponível em: 
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_padroado1.htm 
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imperador interferia em questões relacionadas de fórum eclesiástico, como nomeações e 

curriculum de seminários.  

A República acabou trazendo uma libertação neste sentido, permitindo que a Igreja no 

Brasil voltasse a ter relações próximas com o Vaticano. Com isso o clero Brasileiro, em especial 

os bispos, se aproximaram do Papa e tal atitude fez com que se infiltrasse no Brasil um processo 

de romanização do clero, visando resgatar e reafirmar o primado do Papa, bem como a 

centralização da Igreja Universal no Vaticano.  

No Brasil, apesar do alívio em um primeiro momento dado a Igreja pelo fim das 

interferências do Estado em suas questões, a República trouxe consigo um pensamento 

modernista e laicista, afastando a Igreja de sua posição de influência em questões da sociedade. 

Ao perder o status de religião oficial do Estado, perdeu as benesses de tal condição, inclusive 

aquilo que lhe era muito caro: o ensino religioso nas escolas.  

Sem essa ferramenta importantíssima para a formação do cidadão e de sua consciência, a 

Igreja percebeu que seu poder de influência na sociedade ficaria extremamente reduzido. E tal 

situação iria fazer com que o modernismo e o laicismo se espalhassem pela população, criando 

uma geração não apegada aos valores morais e princípios éticos compartilhados e ensinados 

pela Igreja.  

Diante disso a Igreja ficou acuada, em uma posição defensiva. Percebendo que tinha sido 

relegada a uma posição de mera coadjuvante, não encontrou forças em um primeiro momento 

para tentar reverter esta situação. Apesar de o Brasil ser uma nação majoritariamente católica, 

seus dirigentes, os protagonistas da República, eram em sua maioria agnósticos ou ateus, 

ligados ao pensamento modernista, avesso a religião. Também, por ter sido ligada ao Império, 

a Igreja não era bem vista pelos republicanos. Isso tudo levou a um afastamento entre a Igreja 

e o Governo Brasileiro. 

Apesar de diversas tentativas de aproximação junto ao Governo, que se deram ao longo 

dos primeiros anos da República, a Igreja não conseguiu seu maior intuito: fazer com que o 

ensino religioso voltasse às salas de aula. Visto que seu objetivo era formar as consciências dos 

cidadãos a fim de que estes não se afastassem da religião católica (SKALINSKI JUNIOR, 2014, 

CASALI, 1995). 

Essa situação começou a mudar com a nomeação de Dom Sebastião Leme como bispo de 

Olinda e Recife em 1916 (SKALINSKI JUNIOR, 2014, p. 31). Ao assumir a Diocese, Dom 

Leme emitiu uma carta pastoral, que em um primeiro momento foi dirigida a seus 

arquidiocesanos, mas que posteriormente se tornaria o eixo quase que central de um projeto de 
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restauração católica no Brasil. Segundo Casali (1995, p. 79), tal carta continha três pontos 

fundamentais: o primeiro era “o mal” da situação religiosa no Brasil, que apesar de os católicos 

serem maioria no país, só o eram de nome e tradição, o que levava a uma ineficiência, visto que 

os mesmos não atuavam e nem influíam. Era uma força inerte. O segundo eram “as causas do 

mal”, nas quais se podiam citar a ignorância da religião (seja nos meios intelectuais e populares) 

e a falta de ação católica social. E por fim, o terceiro era a instrução religiosa como a grande 

salvação para essa situação. Nas palavras de Dom Leme “o ensino leigo está em flagrante 

contradição com os sentimentos do povo. [...] Embora separado da Igreja, o Estado não tem o 

direito a proibir o ensino religioso nas Escolas públicas” (CASALI, 1995, p. 79).  

Tal carta mexeu com as estruturas do episcopado Brasileiro e demonstrava uma reação 

da Igreja, através de um de seus bispos, com relação a questão do ensino religioso nas escolas 

públicas. Dom Leme usou de toda a sua influência e rede de sociabilidade junto ao Governo 

para conseguir isso.  

Em 1921, Dom Arcoverde, então cardeal do Rio de Janeiro escolheu Dom Leme para ser 

seu bispo coadjutor, que na tradição da Igreja é aquele que o sucederia depois de sua renúncia 

por idade. Tendo em vista que ao completar 75 anos um clérigo deve renunciar a sua Paróquia 

ou Diocese. Segundo Casali (1995, p. 80), tal situação levou Dom Leme para a capital do país, 

local em que aos poucos planejou uma estratégia ampla de restauração da Igreja no Brasil, 

seguindo a linha da carta pastoral de 1916.  

Neste mesmo ano de 1921 foi lançada no Rio a revista “A Ordem” por Jackson de 

Figueiredo, contando com o apoio de Dom Leme. Tal revista a priori se apresentou como 

apologética e nacionalista, buscando doutrinar os brasileiros e combater erros contra a fé 

propagadas pelos modernistas. Essa visão continuou até a prematura e acidental morte de 

Jackson de Figueiredo em 1928. Depois assumiu a revista um homem de extrema confiança de 

Dom Leme: Alceu Amoroso Lima. Este, um recém convertido através do amigo Jackson de 

Figueiredo, era um homem extremamente inteligente e capaz. Tornou-se discípulo intelectual 

do Padre Leonel Franca (SKALINSKI JUNIOR, 2014, p. 64). 

Sobre a revista pode-se dizer que a mesma passou por três fases como afirma Casali 

(1995, p. 120): a primeira compreende os primeiros oito anos (1921-1928), em que a revista 

vigorou sob a tutela de Jackson de Figueiredo até a sua morte; na segunda fase que vai de 1928 

a 1934, compreende o chamado “triunfo católico” na constituinte de 1934 e a terceira fase que 

vai de 1934 a 1941, quando se dá o início dos cursos das faculdades católicas.  
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Segundo Casali (1995, p. 85), a revista A Ordem com Alceu Amoroso Lima perdeu a 

visão integralista apologética e doutrinária e passou ter uma orientação mais moderna que 

buscava desenvolver uma cultura católica superior. Alceu Amoroso Lima era um homem de 

cultura, havia estudado em ótimas escolas no Brasil e era visto como um intelectual e 

moderador, um homem centrado. E era desse tipo de homem que Dom Leme precisava para 

levar adiante sua intenção de criar a primeira Universidade Católica do Brasil.  

Em 1930, com a morte de Dom Arcoverde, Dom Leme foi nomeado pelo Papa Pio XI 

cardeal do Rio de Janeiro e se dirigiu a Roma para receber o “Chapéu Cardinalício”. Nesta 

viagem conseguiu acertar com o Papa a proclamação de Nossa Senhora da Aparecida como 

Padroeira do Brasil, fato que se deu por um Decreto em 19 de julho de 1930.  

Segundo Casali (1995, p. 87), quando Dom Leme retornou ao Brasil, encontrou o país em 

um clima de Golpe. Percebendo o clima de violência que pairava no ar, interveio junto ao 

Presidente Washington Luís para que o mesmo deixasse o cargo com a intenção de evitar uma 

ação mais agressiva por parte dos golpistas e conseguiu com êxito acompanhar pacificamente 

o Presidente em sua saída do Palácio do Governo, quando o mesmo deixou o cargo sem 

resistência.  

Tal atitude fez com que Dom Leme ganhasse o respeito de Getúlio Vargas, que apesar de 

não ser católico, adquiriu admiração e respeito pelo novo cardeal que assumia o Rio de Janeiro.  

 

Junto ao Governo Provisório, o cardeal Leme dispunha de dois importantes 
contatos: primeiro, a amizade de Getúlio para com Leonel Franca; segundo, a 
presença de Francisco Campos, amigo da hierarquia, no Ministério da 
Educação e Saúde. Por sua presença, a Igreja conseguiu, em 1931, dentro da 
ampla “Reforma Francisco de Campos” no ensino, o Decreto nº 19.941 
(30/04/31), que facultava o ensino religioso nas escolas públicas (CASALI, 
1995, p. 87) 

 

Francisco Campos, percebendo o poder de influência de Dom Leme e da Igreja na 

sociedade e sabendo que isso poderia ser útil ao novo governo que se iniciava, tratou logo de 

se aproximar, avaliando que tal atitude poderia trazer ganhos para ambos os lados. 

 

No projeto de Francisco Campos, o Estado tomaria a valiosa autoridade moral 
da Igreja a seu favor, como um importante reforço na composição de seu 
projeto de controle político. O importante não eram as convicções religiosas 
de Campos, mas o papel político e instrumental que a Igreja ocupava em seu 
projeto político, ao conferir ao novo regime a substância e o conteúdo moral, 
sem o qual teria dificuldades para se consolidar (SKALINSKI JUNIOR, 2014, 
pp. 71-72). 
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Ganhando simpatia e respeito com o novo Governo, Dom Leme realizou uma série de 

eventos e manifestações de massa para mostrar a influência da Igreja junto ao povo, como a 

Coroação de Nossa Senhora Aparecida como Padroeira do Brasil em 1931 e a inauguração da 

Estátua do Cristo Redentor no Corcovado. Tal era o prestígio do cardeal do Rio de Janeiro que 

este evento de inauguração reuniu cerca de 50 arcebispos e bispos de todo Brasil. Após, houve 

uma audiência com o Presidente Vargas em que foi entregue reinvindicações católicas para a 

futura Constituição. Como afirmou Casali (1995, p. 87), tais “manifestações de massa e a 

reunião dos 50 bispos foram uma exibição de força e poder de mobilização da Igreja junto ao 

Presidente”.  

Tal influência levou em 1932, Dom Leme a finalmente inaugurar o Instituto Católico de 

Estudos Superiores (ICES), embrião da futura Universidade Católica. Segundo Casali (1995, 

pp. 87-88), houveram diversas criações de Institutos ligados à Igreja Católica: em Porto Alegre 

no ano de 1931, Dom João Becker inaugurou a Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas, 

que seria o núcleo da Universidade Católica de Porto Alegre; em 1933 as Irmãs Cônegas de 

Santo Agostinho em São Paulo fundaram o “Instituto Sedes Sapientiae” e no Rio de Janeiro em 

1938, as Irmãs Ursulinas inauguraram o “Instituto Santa Úrsula” que possuía a Faculdade de 

Pedagogia, Ciências e Letras. Neste período o ensino superior católico começou a se expandir.  

Outro fator importante neste período se deu em 1934 quando o Papa aprovou a proposta 

dos estatutos para a Ação Católica. Em 1935, Dom Leme fundou a Ação Católica no Brasil, 

movimento leigo que visava a formação e atuação dos católicos na sociedade civil, 

principalmente na área social. Para dirigente nacional, Dom Leme escolheu Alceu Amoroso 

Lima e como assistente espiritual o Padre Leonel Franca.  

A preocupação com o social por parte de Dom Leme se deu por causa do novo modelo 

econômico implantado a partir de 1930, que buscou substituir as importações através de um 

ciclo de desenvolvimento interno, mais urbano e industrial. Isso provocou um êxodo dos 

campos para as cidades, fazendo com que surgissem desigualdades sociais e com elas modelos 

sociais excludentes.  

Segundo Casali (1995, p. 89), “as massas de trabalhadores que passaram a inchar as 

cidades fizeram acumular nelas, rapidamente, problemas de moradia, transporte, saúde, 

saneamento, etc”. Com isso despertou a atenção da Igreja e passou a integrar uma importante 

área de atuação da mesma nos anos seguintes. E através de Dom Leme diversos grupos de ação 

social foram criados a fim de amenizarem tal situação para com os mais necessitados.  
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Voltando a questão da educação e deixando os aspectos sociais de lado, cabe aqui um 

apêndice sobre o formato de universidade e de ensino propostos por Dom Leme. Tanto o cardeal 

como Alceu Amoroso Lima tinham uma visão jesuítica de ensino, provavelmente pela 

influência do Padre Leonel Franca. Ao se estudar a História da Educação no Brasil, não há 

como negar a presença dos jesuítas na formação e educação da sociedade Brasileira. Esta 

contribuição foi importante, ainda que se considere que as escolas fundadas por jesuítas eram 

para as elites.  

A aparição das Universidades Católicas no mundo começa a dar os primeiros sinais com 

o retorno dos jesuítas ao Colégio Romano no ano de 1824.  

 

O Colégio Romano foi fundado em 1553, por Inácio de Loyola, com o 
objetivo de formar, próximo ao Papado e em sua absoluta lealdade, uma nova 
classe de clérigos, com apurada capacidade intelectual, preparada para os 
difíceis enfrentamentos doutrinários colocados pela reforma protestante. Em 
1582, o Colégio é elevado à categoria de Universidade. Recebe o nome de 
Universidade Gregoriana, em homenagem a Gregório VIII, que em 1578, 
construíra para a Universidade um imponente edifício. Gregório VIII havia 
tido como mestres em sua formação dois destacados teólogos jesuítas 
(CASALI, 1995, p. 91).  
 

Tal Universidade cria em 1876 a Faculdade de Direito Canônico e em 1922 o curso de 

Magistério nas Faculdades de Filosofia e Teologia.  

Depois da retomada exercida pelos jesuítas da Universidade Gregoriana de Roma, 

começam a surgir por diversos países do mundo, a constituição de Universidades Católicas, 

como a de Louvaina na Bélgica, uma das mais conhecidas. Surgem também nos Estados Unidos 

da América, Alemanha, Irlanda, Canadá, França, Líbano, Chile, Suíça, Milão, Japão, Holanda, 

Polônia e China. Segundo Casali (1995, p. 100), citando Antoniazzi, parece que por detrás da 

criação ou surgimento das Universidades Católicas pelo mundo, havia a presença de uma pessoa 

empreendedora, que buscou levar adiante tal projeto. Isso se mostra principalmente pelo fato 

de que a maioria delas não tenha se desvinculado de seus fundadores até a morte dos mesmos. 

No Brasil, ocorreu a mesma coisa com Dom Leme. A criação de uma Universidade 

Católica neste país era seu maior sonho e batalhou muito para que isso se tornasse realidade, 

até a criação do Instituto Católico de Estudos Superiores (ICES). Mas o desafio não tinha 

terminado, pois ainda faltava a Universidade. Em 1934, no Rio de Janeiro, foi realizado o 

primeiro Congresso Católico de Educação sob a promulgação da Constituição Federal deste 

mesmo ano, em que os católicos conseguiram definir questões conceituais e doutrinárias sobre 
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Educação, depois de diversos embates com os liberais desde a divulgação, em 1932, do 

Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova (SKALINSKI JUNIOR, 2014). 

Este primeiro Congresso serviu para tratar mais do desenvolvimento do Instituto Católico 

de Estudos Superiores (ICES), buscando preparar este para se tornar a primeira Universidade 

Católica do Brasil. O que chamou a atenção deste mesmo Congresso foi a presença discreta de 

clérigos e maciça de leigos, tornando-se um movimento acima de tudo laico. Revelou também 

que o projeto restaurador da Igreja no campo educacional estava funcionando satisfatoriamente 

e em amplo desenvolvimento.   

 

Nesse clima de euforia, Dom Leme, em janeiro de 1940, visita o Externato 
Santo Inácio, dos Jesuítas, para manifestar sua disposição de confiar à 
Companhia de Jesus a direção acadêmica e administrativa da futura 
Universidade. Nomeia uma Comissão, encabeçada por Leonel Franca e Alceu 
Amoroso Lima, com a função de coordenar uma grande campanha para 
arrecadar fundos para a Universidade e, em quatro meses, preparar a fundação 
da Sociedade Civil Mantenedora da Universidade e elaborar seus estatutos. 
Em 19 de março, o Superior Geral dos jesuítas, Padre Wlodimiro Ledóhowski, 
aceita, por telegrama, a direção da Universidade pela Companhia. Em 18 de 
junho, o Padre Franca apresenta a minuta dos Estatutos a Dom Leme, que a 
aprova (CASALI, 1995, p. 137).  
 

Após a aprovação, Dom Leme convocou uma reunião em sua casa a 21 de junho com 

algumas personalidades como o Núncio Apostólico no Brasil, Dom Alberto Gonçalves; 

Monsenhor Leovigildo Franca; Padre Luís Riou (Provincial dos jesuítas); Padre Leonel Franca 

(jesuíta); Padre Sabóia de Medeiros (jesuíta e fundador da FEI-SP); Padre Eduardo Lustosa e 

Alceu Amoroso Lima, na época presidente da Ação Católica Brasileira. Nesta reunião, após a 

leitura dos Estatutos da Sociedade Civil “Faculdades Católicas”, deu-se a fundação das mesmas, 

faltando somente alguns detalhes para a aquisição da personalidade jurídica.  

A arrecadação de fundos foi bem sucedida, envolvendo diversas Dioceses do Brasil. 

Segundo Casali (1995, p. 138), em 04 de agosto Dom Leme comunicou ao Presidente Vargas 

a fundação das Faculdades Católicas e, em 15 de março de 1941, ocorreu a Sessão Inaugural 

com as presenças de Dom Leme, Dom Bento Aloisi Masella (Núncio Apostólico), Gustavo 

Capanema (Ministro da Educação e Saúde), Cesário Andrade (Presidente do Conselho Nacional 

de Educação) e Raul Leitão da Cunha (Reitor da Universidade do Brasil). Neste ato foi nomeado 

o Padre Leonel Franca como Reitor das Faculdades.  

Em 1946, sob a presidência de Eurico de Gaspar Dutra, as então Faculdades Católicas 

receberam o parecer favorável do Conselho Nacional de Educação para se tornar a Universidade 



 157

Católica do Rio de Janeiro. Segundo Casali (1995, p. 142), em 1947 através do Decreto “Laeta 

coelho arridens” da Sagrada Congregação de Seminários e Universidades, cedeu a Universidade 

Católica do Rio de Janeiro o título de Pontifícia, tornam-se a PUC-RJ. Cinco dias depois, ou 

seja, em 25 de janeiro de 1947, é a vez da Universidade Católica de São Paulo também tornar-

se Pontifícia, formando a PUC-SP. 

Assim, a Igreja conseguia um de seus maiores intuitos: acesso ao ensino superior e poder 

formar uma classe de intelectuais que poderiam atuar em todos os setores da sociedade civil, 

visando ter influência nas tomadas de decisão em todas as esferas da mesma. O surgimento da 

Ação Católica, o ensino religioso nas escolas e a formação das Universidades Católicas tinham 

como intuito colocar a Igreja dentro da sociedade como uma formadora de opinião, visto que 

temia a perda de espaço na educação e formação dos cidadãos para os escolanovistas, mais 

conhecidos como os Pioneiros da Escola Nova. A Igreja queria manter seu poder de influência 

e percebeu que só conseguiria isso se fosse capaz de formar uma geração intelectual ligada a 

ela, que pudesse estar presentes no campo educacional e governamental. Homens e mulheres 

de cultura, que soubessem dialogar com os escolanovistas, expondo também sua visão de como 

educar. Um trabalho que levou décadas e que suscitou diversos intelectuais que pensaram a 

educação sob um olhar cristão católico, utilizando-se até mesmo de conceitos defendidos pelos 

Pioneiros da Escola Nova. Uma geração que exerceu grande influência na construção da 

sociedade Brasileira (SKALINSKI JUNIOR, 2014).  

 

3.2 A criação das Faculdades Católicas de Santos 

 

Diante desse momento de conquista e de acesso ao ensino superior por parte da Igreja no 

Brasil com o nascimento das PUCs do Rio de Janeiro e São Paulo, algumas congregações e 

dioceses começaram um processo de criação de Faculdades Católicas. Em Santos, Dom Idílio 

José Soares, que era muito ligado ao Cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, teve 

o impulso de constituir uma faculdade de direito em Santos.  

Para tal desafio, o Bispo reuniu 14 homens influentes da sociedade santista e realizou 

com os mesmos três reuniões, propondo a sua ideia de criar uma Faculdade de Direito. No dia 

28 de agosto de 1951, na residência episcopal, situada na época na Rua Euclides da Cunha, 241, 

em Santos, deu-se a assembleia fundadora da Sociedade Visconde de São Leopoldo32, que 

                                                      
32

 A Sociedade Visconde de São Leopoldo é uma sociedade civil de fins não econômicos, mantenedora das 
Faculdades Católicas de Santos. Recebeu esse nome como forma de homenagear o insigne santista, José Feliciano 
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contou com as presenças de: Dom Idílio José Soares, que tornou-se o Presidente da Sociedade; 

o Dr. José da Costa e Silva Sobrinho, como Diretor; o Sr. Mariano Laet Gomes, como 

Secretário; o Sr. Hercílio Camargo Barbosa, como Tesoureiro; e os Drs. Ademar de Figueiredo 

Lira, Antônio Alves Freire, João Carvalhal Filho, Joaquim Alcaide Valls, José Luís de 

Mendonça, Flavio Moura Ribeiro, José Pestana da Silva, Lincoln Feliciano da Silva (ausente 

no dia), Oswaldo Paulino, Silvio Alves de Lima e do Sr. Alceu Martins Parreira para compor o 

Conselho Consultivo. Estava presente nesta reunião o Sr. Cleóbulo Amazonas Duarte.  

Na ata da fundação da Sociedade, Dom Idílio expressa o motivo pelos quais estavam 

reunidos naquela noite em assembleia, “que há algum tempo vinha observando que a cidade de 

Santos em matéria de ensino superior estava atrasada”. Isso o tinha levado a pensar em fundar 

em um primeiro momento uma Faculdade de Direito, depois uma Faculdade de Filosofia e 

outras posteriormente.  

 

[...] Procurou entender-se a esse respeito com várias personalidades de 
destaque em nosso meio social e cultural, tendo encontrado da parte de todas 
elas, sobretudo da do ilustre deputado Dr. Lincoln Feliciano e do integro 
magistrado Dr. Ademar de Figueiredo Lira, os mais calorosos aplausos à 
referida ideia. Que todos haviam observado que em Santos era preciso que se 
criasse de fato uma “Faculdade de Direito” e mesmo outras, não só para que 
o nível cultural da cidade pudesse emparelhar com o do seu enorme progresso 
material, senão também porque a população estudantil de Santos havia 
crescido extraordinariamente nos derradeiros anos, e estavam por isso 
exigindo estabelecimentos de ensino daquela natureza (ATA DE CRIAÇÃO, 
28 de agosto de 1951). 

 

Para dar continuidade ao projeto, escolheu-se a constituição de uma sociedade civil de 

fins não econômicos. Vale destacar que na primeira diretoria estavam presentes personalidades 

ilustres da cidade de Santos, como um juiz, um deputado federal e o prefeito de Santos da época. 

Tanto que na Ata agradece-se o apoio dos poderes públicos, referindo-se ao Governador do 

Estado de São Paulo, Dr. Lucas Nogueira Garcez e do Prefeito da cidade de Santos, Joaquim 

Alcaide Valls.  

 

                                                      

Fernandes Pinheiro, conhecido como Visconde de São Leopoldo, fundador dos cursos jurídicos no Brasil. Nota do 
autor. 
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Figura 59 – Sede atual da Sociedade Visconde de São Leopoldo (SVSL) 

 

Ivamoto (2004), em seu trabalho intitulado Ideário católico na história da Sociedade 

Visconde de São Leopoldo, afirmou que após a fundação da Sociedade, Dom Idílio e o Sr. 

Hercílio Camargo Barbosa, tesoureiro, visitaram as principais empresas de Santos33, com o 

intuito de arrecadar fundos para a instalação da Faculdade de Direito de Santos. Em 15 de julho 

de 1952, Getúlio Vargas, então Presidente do Brasil, assinou no Rio de Janeiro, o Decreto 

31.134 que autorizava o funcionamento da Faculdade.  

Vale destacar que em um primeiro momento a faculdade de direito constituída não teve a 

denominação de Católica. No trabalho realizado por Lilian Matheus Marques com o título de 

Memória institucional da Faculdade de Direito de Santos: a gênese da Universidade 

Católica de Santos (1951-1953), a autora retratou todo o processo de criação da Faculdade de 

Direito de Santos e entrevistou alunos da primeira turma do curso de Direito. Segue abaixo um 

relato interessante de um dos entrevistados do trabalho.  

 

                                                      
33 Empresas que contribuíram com doações para constituição do patrimônio da Sociedade Visconde de São 
Leopoldo: American Coffee Corporation; A.M. Parreira & Cia. Ltda.; Anderson, Clayton & Cia. Ltda.; Associação 
Comercial de Santos; Bispado de Santos; Casa Bancária Faro & Cia; Casa Exp.ª Naumann Gepp S/A; Cia. 
Bandeirantes de Armazéns Gerais; Cia. Docas de Santos; Cia. Leme Ferreira, Com.ª e Exp.ª; Cia. Prado Chaves 
Exp.ª; Cunha Bueno & Cia; Francisco Sampaio Bueno Netto; Hard, Rand & Co.; H. La Domus, Com.ª e Exp.ª, 
S/A; Irmãos Pereira S/A Com.ª e Exp.ª; Leon Israel Agrícola e Exp.ª S/A; Lima Nogueira S/A Com.ª e Exp.ª; Luiz 
Suplicy Junior; Malzoni & Cia. Ltda.; Max Wirth S. A. Com.ª e Mercantil; Millon, Barrionuevo S/A, Com.ª e 
Exp.ª; Moinho Paulista Limitada; Organizações Almeida Prado; Organizações Junqueira Netto; Organizações 
Levy; Organizações Moreira Salles; Prudente Ferreira, Com.ª e Agr.ª S/A; S/A Comercial E. Johnston; S/A 
Moinho Santista Ind.ªS Gerais; S/A Rebello, Alves, Com.ª e Exp.ª de Café; The City of Santos Impts. Co. Ltda.; 
Wallace Simonsen. Cf. Leopoldianum, Sociedade Visconde de São Leopoldo – uma saga do ensino particular em 
Santos. Ed. Comemorativa do 45º aniversário.  
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A criação da Faculdade de Direito de Santos, foi instalada em uma época de 
conturbações políticas e doutrinárias de caráter conservador. Era um centro de 
cultura superior com um corpo discente e docente apartidário, sem 
posicionamentos políticos na estrutura da faculdade, o pensamento de cada 
um era livre, cada um seguia a sua corrente política como entendia sem 
interferência episcopal. Acredito que o pensamento de Dom Idílio José Soares 
foi o de instalar uma entidade de nível superior, com essa característica 
conservadora. Conservadora para segurar um pouco esses arroubos políticos 
pelo menos de esquerda que eram na época muito fortes. Foi mais com essa 
finalidade e ele era uma figura carismática e nunca se imiscuiu, tanto é, veja a 
posição dele de não querer botar de início o nome de Católica, já era uma 
posição bem neutra. “Eu não quero colocar isso como se fosse uma entidade 
da Igreja. Aqui serão acolhidos todos, judeus, muçulmanos, todos são alunos”. 
O que eu percebia na figura do Bispo Diocesano, é que ele queria implantar 
um clima de espiritualização, que o ensino jurídico não fosse só materializado, 
tivesse uma espiritualização, de forma que havia três anos de Cultura 
Religiosa, depois Direito Canônico. Na criação da faculdade era apenas 
Faculdade de Direito de Santos, eu particularmente possuo algumas 
reproduções de notícias da época e documentos da própria instituição em que 
constam meu nome que posso provar que inicialmente não havia o Católica 
no nome oficial. Penso que o Bispo Diocesano a época não queria fazer 
nenhum tipo de sectarismo aos integrantes da faculdade. Ele era cuidadoso, 
não colocou nada por escrito (MARQUES, 2016, pp. 111-112). 
 

Como revelado pelo entrevistado, a princípio, realmente a faculdade de direito, fundada 

pela Sociedade Visconde de São Leopoldo, chamou-se Faculdade de Direito de Santos, não 

possuindo em seu nome o título de Católica. Aqui realça-se a intenção de Dom Idílio de se criar 

uma faculdade em Santos, visando a oportunidade de dar aos jovens acesso a um curso superior 

na cidade, sem a necessidade de se deslocarem até São Paulo.  

 

 
Figura 60 – Foto do cartão de ingresso da solicitação para a instalação da Faculdade de Direito de Santos, em 25 de setembro 

de 1951 
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A imagem acima confirma o que foi relatado pelo entrevistado. Outro aspecto interessante 

desta entrevista refere-se ao Padre Waldemar Valle Martins, que foi citado e que na época era 

professor de Cultura Religiosa no curso de direito da então Faculdade.  

 

Houveram ainda os professores padres que lecionaram as matérias religiosas. 
Havia três aulas de religião e dois anos de Direito Canônico, praticamente 
cinco anos de matéria religiosa. O professor que lecionava inicialmente era o 
Padre Waldemar que ainda era jovem e sempre se deu bem com a turma, os 
grandes passos de Filosofia que eu dei na minha vida foi através do Padre 
Waldemar, porque ele ensinava muito bem as figuras de Platão, Sócrates, 
todas as figuras clássicas, dos pensadores da época e depois dele na sequência 
vieram outros padres, que se indispuseram com a classe (MARQUES, 2016, 
p. 113). 
 

Ivamoto (2004, p. 27), problematizou sobre o que teria levado a criação desta instituição. 

E lançou três perguntas: teria sido criada por causa do movimento restaurador da Igreja Católica 

no Brasil liderado por Dom Sebastião Leme? Ou por causa de uma competição com os 

comunistas ou maçons presentes em Santos na década de 1950? Ou ainda pelo tradicional 

interesse da Igreja Católica na educação do país? 

Para responder a tais indagações, Ivamoto (2004) foi atrás do único remanescente do 

grupo de fundadores da Sociedade, o Sr. Oswaldo Paulino, que em entrevista datada do dia 08 

de setembro de 2003 declarou: 

 

São personalidades de destaque no meio social e cultural santista, 
principalmente ligadas ao meio forense, a profissões liberais, à praça cafeeira, 
à Companhia Docas de Santos, mas todas marcadas por uma probidade ética. 
Desde o início, os valores que os seus fundadores procuraram imprimir na 
Sociedade Visconde de São Leopoldo foram os valores éticos, os valores 
morais, os valores de conduta. Cada um dos quinze participantes da fundação 
era por si só um exemplo de conduta ética, moral e, sobretudo, de respeito na 
sociedade em que viviam (IVAMOTO, 2004, pp. 68-69). 
 

Como já comentado, o objetivo da fundação da Sociedade era o de constituir, em Santos, 

escolas de ensino superior e Dom Idílio angariou o apoio da comunidade para esse fim. Consta 

que a praça cafeeira fez grandes doações que possibilitaram a ereção da primeira Faculdade 

Católica de Santos (IVAMOTO, 2004, p. 69). 

Deve-se destacar que Santos, na década de 1950, era uma cidade portuária muito 

importante, com lideranças operárias e sindicais ligadas ao porto, com suas ideologias 

socialistas ou comunistas (SALAS NETO, 2016; IVAMOTO, 2004). O próprio lema contido 
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na bandeira de Santos, “Patriam Charitatem et Libertatem Docui – Terra da caridade e da 

liberdade” chama a atenção e esta foi considerada por alguns anos como a “Moscou Brasileira”. 

Assim, nesta cidade conviviam juntas ideologias socialistas e filantrópicas, ligadas a entidades 

religiosas e maçônicas que atuavam nela.  

Segundo o Sr. Oswaldo Paulino, o objetivo da criação da Sociedade foi o de atender os 

estudantes de Santos, pois muitos eram carentes e não tinham condições de estudar em São 

Paulo. “O objetivo de servir a nossa mocidade, que era pobre, no sentido de procurar a sua 

evolução cultural, a sua evolução universitária fora de Santos, porque não existia”. Assim, a 

Sociedade Visconde de São Leopoldo buscava na esfera educacional a sua independência de 

São Paulo e, ao mesmo tempo, reforçar a atuação da religião católica com o intuito de combater 

a crescente ideologia materialista que vinha crescendo em Santos (IVAMOTO, 2004, pp. 69-

71). 

Outro dos fundadores, Mariano Laet Gomes, que foi Diretor Secretário da Visconde de 

São Leopoldo desde sua fundação em 1951, escreveu um artigo que foi publicado na revista 

Leopoldianum em 1974, que um dos fatores que impulsionaram a criação da faculdade de 

direito teria sido o interesse dos comunistas em fundarem uma instituição de ensino superior 

também voltada ao direito. Isso teria levado Dom Idílio José Soares a se antecipar. 

 

A criação da Faculdade de Direito de Santos pela Sociedade Visconde de São 
Leopoldo tem uma história que talvez poucos conheçam bem. Em 1951, 
existia ainda legalmente o Partido Comunista Brasileiro, o PCB de Luís Carlos 
Prestes e seus adeptos. Florescia e contava tantos simpatizantes em Santos, 
que a cidade se apelidara, lá fora, a “Moscou Brasileira”. Chegara a eleger 
alguns vereadores na primeira eleição municipal após a era getuliana. Foi 
quando alguns elementos ‘avermelhados’ pensaram em criar uma tribuna 
pública para seu credo, fundando aqui uma escola superior, e essa escola seria 
a de Direito (GOMES, 1974, p. 91).  

 

Esta versão dos acontecimentos não foi confirmada por nenhum documento ou 

depoimento, de acordo com Ivamoto (2004) ou Marques (2016). É fato de que o socialismo 

infiltrado nos sindicatos, principalmente ligados ao porto era forte e que não era bem visto pela 

hierarquia católica. Tamanho era o sentimento de mal-estar de Dom Idílio com relação ao 

comunismo, que em uma Assembleia Geral Ordinária da Visconde de São Leopoldo, em 22 de 

fevereiro de 1963, expressou-se de maneira contundente. 

 

O Sr. Presidente apresentou, a seguir, o seu relatório referente ao exercício de 
1963, o qual foi lido também pelo Sr. Secretário e mereceu aprovação unânime 
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dos presentes, além de elogiosas referências do Sr. Amazonas Duarte, 
principalmente à parte final, em que o Sr. Presidente confessa que ‘é com 
amargura que assiste à ação nefasta de jovens formados pelas Escolas 
mantidas por esta Sociedade, no que concerne a suas atividades político-
sociais, parecendo até que uma obra argamassada com tanto trabalho e 
sacrifício, fruto de idealismo patriótico e religioso, está sendo viveiro a 
alimentar víboras, que outra causa não fazem senão inocular nas veias da 
sociedade o veneno subtil mas mortífero das idéias contagiantes e destruidoras 
– o comunismo ateu’ (IVAMOTO, 2004, p. 80). 

 

Como se pode perceber o Bispo de Santos não via com bons olhos a infiltração da 

ideologia comunista dentro das Faculdades Católicas de Santos. Era uma preocupação sua o 

avanço desta no seio da sociedade santista e, de certo modo, entende-se a postura da Igreja 

Católica, acuada diante do avanço da ideologia socialista que tanto mal causou a ela na Europa, 

chegando alguns setores seus a se silenciarem e outros até mesmo a apoiarem os militares no 

golpe de 1964.  

Já Salas Neto (2016, p. 17), alegou em seu trabalho de pesquisa intitulado Fardas e 

batinas: Igreja, golpe e repressão em Santos (1961-1971), que o intuito da criação da 

Sociedade Visconde de São Leopoldo era estar em consonância com o movimento restaurador 

da Igreja no Rio de Janeiro, chefiado pelo Cardeal Arcebispo Dom Sebastião Leme e de outros 

prelados naquele momento.  

 

[...] As universidades fundadas pela Igreja tinham o claro propósito de 
combater a difusão das ideias materialistas, disseminando a doutrina cristã em 
meio a juventude e formando uma elite intelectual dominante, 
complementando a missão das escolas confessionais da cidade. Naquela 
altura, eram fortes os rumores de que uma escola superior de Direito pretendia 
ser fundada pelo partido comunista na cidade. [...] A criação das faculdades 
católicas, as primeiras da região, era um novo símbolo de desenvolvimento 
para a cidade. Além da pretensão em formar intelectuais cristãos, ampliando 
assim a influência do catolicismo, a Igreja passa a se aproximar dos 
trabalhadores, realizando como o de costume, tarefas que normalmente 
caberiam ao Estado, em parte com a proposta de neutralizar a ascensão das 
ideias comunistas.  

 

Entretanto, Ivamoto (2004, p. 144), nas considerações finais de seu trabalho, concluiu: 

“não encontramos indícios de que a fundação da SVSL, tivesse tido relação com o movimento 

de restauração da Igreja através da formação de elites intelectuais, liderado por Dom Leme”. 

Alegou ter chegado a essa conclusão porque a Diocese de Santos era mais ligada a Arquidiocese 

de São Paulo e o modelo adotado por Dom Idílio José Soares de Universidade foi o da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo.  
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Pode-se afirmar isso devido ao fato de que na instalação da Faculdade de Filosofia em 

1955, o Sr. Bispo ter publicamente falado: “quando se aflorou em meu espírito a idéia de criar 

Escolas Superiores nesta cidade, foi S. Emcia. o Cardeal Motta o grande animador deste ideal 

e, encorajado por suas palavras e exemplo me atirei a essa árdua tarefa [...]. É pois, S. Emcia. 

na verdade o pai espiritual de nossas Faculdades” (SÁ PORTO apud IVAMOTO, 2004, pp. 69-

71). 

José Costa e Silva Sobrinho, um dos fundadores da Sociedade e primeiro Diretor da 

Faculdade de Direito de Santos, em seu relato por ocasião dos 25º aniversário de fundação da 

instituição, declarou que na época para se organizar a Sociedade, foi para Campinas solicitar a 

Dom Paulo de Tarso Campos, que tinha sido o segundo Bispo de Santos e era o Chanceler da 

PUC de São Paulo, um auxílio de seu Vice-Reitor, Monsenhor José Salim, sobre modelos de 

estatutos de Sociedade Civil e de Fundação para ver qual deles se encaixaria melhor com a 

realidade da Sociedade. Optou-se pela Sociedade Civil de fins não econômicos (COSTA 

SOBRINHO, 1976, p. 8). 

Assim, a conclusão que se chega é que o motivo que levou a criação da Faculdade de 

Direito de Santos foi o de prover uma escola de ensino superior para os jovens da região, 

trazendo à tona o interesse da Igreja na educação como meio de evangelização. Não se descarta 

a possibilidade de uma preocupação com os comunistas ou maçons, que também esboçavam o 

interesse de constituir faculdades na região nesta época, algo que ocorreu algum tempo depois 

por volta da década de 1960, mas não foi o fator predominante para tal ato.  

De qualquer modo, as Faculdades Católicas de Santos foram crescendo e se expandindo 

em Santos. Depois da Faculdade de Direito de Santos, vieram as Faculdades de Filosofia, 

Ciências e Letras que foi autorizada em 29 de dezembro de 1954, tendo como primeiro Diretor 

o Monsenhor Primo Vieira, personalidade conhecida de Santos. Em 1959, foi incorporada a 

Faculdade de Ciências Econômicas e Comerciais que tinha sido mantida pela Associação 

Instrutiva José Bonifácio desde 1934. Segundo Marques (2016, pp. 16-17), esta Faculdade 

oferecia o curso de Administração e Finanças e foi a primeira da cidade de Santos, sendo 

reconhecida pelo decreto 29.182, de 19 de janeiro de 1951 e revogado em 30 de outubro de 

1959. Também ofereceu um curso de Direito, que foi fechado em 1937 pelo Estado Novo.  

Em 1970, foram criadas as Faculdades de Comunicação de Santos, Serviço Social e 

Arquitetura e Urbanismo de Santos. Em 1985, criou-se a Faculdade de Enfermagem e 

Obstetrícia; em 1988 a Faculdade de Farmácia e Bioquímica e em 1996 a Faculdade de 

Engenharia (IVAMOTO, 2004, p. 22).  
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Assim, a Sociedade Visconde de São Leopoldo, depois de ver seu projeto se expandir, 

resolveu dar um passo mais além, enfrentando um novo desafio, que levaria um bom tempo e, 

que faria com que despontasse a figura de um grande intelectual: Padre Waldemar Valle 

Martins. Este batalharia para a concretização de um sonho, que não era somente da Sociedade, 

mas de toda uma região: a criação de uma Universidade Católica em Santos.  

 

3.3 Processo de unificação e criação da Universidade Católica de Santos 

 

O processo de unificação da Universidade Católica de Santos, foi demorado. Iniciou-se 

em 1976 com o Padre Américo Soares e concluiu-se em 1986 com o Padre Waldemar Valle 

Martins, ou seja, um período de 10 anos que exigiu muito esforço, trabalho e perseverança. A 

hipótese do autor deste trabalho e compartilhada por Salas Neto (2016) de tamanha demora é 

que o governo militar tinha restrições a Dom David Picão, vendo-o como alguém ligado ao 

comunismo. E, desta forma, não queria conceder a Diocese de Santos, que estava sob sua 

responsabilidade, a oportunidade de constituir a primeira universidade da Baixada Santista. 

Dom David tornou-se bispo em 31 de julho de 1960, sendo enviado para a nova Diocese de São 

João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Ao assumir o governo da diocese que nascia iniciou 

um trabalho com agricultores e camponeses, com o intuito de que tivessem melhores condições 

de trabalho e vida. Porém, suas ações voltadas aos mais pobres incomodaram os ricos 

fazendeiros que começaram a taxar-lhe de comunista, fazendo campanhas difamatórias na 

região. Esta situação, provavelmente fez com que fosse transferido para a Diocese de Santos 

em 11 de maio de 1963, como Bispo Coadjutor, com direito à sucessão, tomando posse em 22 

de junho do mesmo ano. Em 13 de dezembro de 1966 assumiu o governo da diocese e, desde o 

princípio, Dom David sempre teve problemas com o governo militar que, embasado na fama 

que ele trazia do interior, denominou-o de “Bispo Vermelho”. Uma das entrevistadas deste 

trabalho, a Sr.ª Vania Denari, que na época era muito amiga de Dom David confirmou que ele 

era visto e tachado como comunista.  

No trabalho de Salas Neto (2016), em que faz uma pesquisa nos arquivos do DEOPS34, 

onde estão localizados os registros das atividades exercidas pelo governo militar que espionava 

pessoas consideradas perigosas contra o regime ditatorial, o autor consultou os arquivos a 

                                                      
34 Departamento Estadual de Ordem Política e Social, um dos mais relevantes órgãos de controle social e repressão 
institucionalizada, e das manifestações de resistência política da sociedade em oposição ao regime militar. Cf. 
Disponível em: http://memorialdaresistenciasp.org.br/memorial/default.aspx?mn=33&c=7 
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respeito de Dom David e de outros padres da Diocese de Santos. Além dos registros do DEOPS, 

consultou através de entrevistas pessoas que na época vivenciaram aqueles momentos e tiveram 

contato com os fatos. E afirma com toda certeza que Dom David era visto como uma pessoa 

reacionária e perigosa para o regime. Na noite da instituição do AI 5, em 13 de dezembro de 

1968, um destacamento militar foi até a residência episcopal para prendê-lo, algo até então 

inédito nas relações entre o governo militar e a Igreja no Brasil. E que o Bispo de Santos só não 

foi preso, porque o comando da operação, desobedecendo às orientações dadas pelos seus 

superiores, permitiu-lhe fazer uma ligação para o então Comandante da Praça, General Belfort 

Bethlem, que era católico praticante e devoto. No mesmo instante a ordem foi revogada e Dom 

David não foi levado (SALAS NETO, 2016, p. 54). Essa informação foi confirmada pela Sr.ª 

Vania Denari, que revelou que na época foram realmente a casa de Dom David para prendê-lo.  

 

Nós dissemos: ‘se for prendê-lo, vão nos prender também’. Nós fomos em um 
grupo grande junto. Veio um policial foi o dos Portos, já conhecia bem Dom 
David e disse: ‘não, não vou prendê-lo’. Porque quando ele veio de Ribeirão 
Preto, nós tínhamos acabado de casar e viemos para cá. Nós casamos em 61, 
ele veio logo depois. E ele já veio tachado como comunista. Diziam para nós: 
‘vocês vão trabalhar com este bispo vermelho?’ E nós respondíamos: ‘Nós 
estamos trabalhando, uai e seja o que Deus quiser’.  

 

Nesta mesma noite, alguns padres e leigos próximos a ele foram presos e interrogados no 

2º Batalhão de Caçadores em São Vicente, cidade vizinha de Santos. Isso fez com o Dom David 

tomasse uma postura mais prudente a partir de então, visto que antes sua postura era muito mais 

contestadora com relação a atuação do governo militar em questões sociais e sobre violência.  

Assim, acredita-se que a não promoção das Faculdades Católicas de Santos, mantidas 

pela Sociedade Visconde de São Leopoldo, em Universidade, seria mais uma das represálias do 

regime militar contra Dom David Picão. Isso é fonte de especulação até os dias de hoje na 

Universidade como também no clero de Santos. Somente com a derrocada da Ditadura e com 

o estabelecimento da Democracia no Brasil em 1985, que o processo foi levado adiante e a 

Universidade Católica de Santos pôde surgir como se verá em seguida.  

Segundo Salas Neto (2016, p. 83), “[...] Dois meses após deixar a diretoria da FAFI35 em 

1971, Pestana36 garantiu em entrevista que ouviu do então ministro Jarbas Passarinho, em uma 

                                                      
35 Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santos.  
36 Nasceu em Santos – SP, no dia 27 de abril de 1928. Foi ordenado sacerdote em 05 de outubro de 1952, em Roma 
(Itália). Fez Filosofia no Seminário Maior Central Ipiranga, São Paulo – SP (1946-1948) e Teologia na Pontifícia 
Universidade Gregoriana, Roma – Itália (1949-1953). Na Diocese de Santos atuou como Coadjutor de São Vicente 
Mártir, Santos – SP (1953-1959); Professor (1955-1971) e Diretor (1960-1971) da Faculdade de Filosofia, Ciências 
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reunião da ADESG, que a possibilidade de Dom David ser reitor era grande empecilho para a 

conquista da universidade na cidade”.  

A desconfiança era tamanha e havia tantos comentários a respeito disso, que levou o jornal 

A Tribuna, importante periódico santista a questionar Dom David sobre o assunto. Em uma 

entrevista em março de 1979, ao ser inquerido sobre o assunto respondeu: 

 

Só posso responder que dizem. Até hoje eu não vi nada disso escrito e ninguém 
se apresentou com autoridade suficiente para me dizer isso diretamente. Por 
outro lado, eu posso lembrar que o bispo local não é, habitualmente o reitor 
da universidade. Ele é chamado grã-chanceler. Agora, se há óbices que se 
referem à minha pessoa, isso eu gostaria que as autoridades competentes no 
assunto dissessem claramente (DOM DAVID PICÃO APUD SALAS NETO, 
2016, p. 83). 

 

Assim, diante de tais fatos narrados, leva-se a crer que o processo de implantação da 

Universidade Católica de Santos sofreu sucessivos boicotes devido ao fato de estar à frente da 

Diocese de Santos, um bispo que não era bem visto pela Ditadura no Brasil. Porém existiram 

outros fatores, como poder-se-á ver mais adiante. Entretanto, buscou-se entrevistar pessoas que 

acompanharam de perto o processo de unificação e criação da Unisantos a fim de conhecer 

como tudo ocorreu.   

O Prof. Antônio Fernando acompanhou muito de perto o processo de unificação e 

reconhecimento da Universidade, pois desde 1975 ele começou a trabalhar como secretário 

geral da Faculdade de Comunicação, visto que, naquela época, cada Faculdade Católica de 

Santos possuía o seu secretário geral. Padre Waldemar era professor de Filosofia e foi quando 

surgiu a figura do Padre Américo Soares que foi eleito Diretor Geral da São Leopoldo. Ele 

iniciou o processo de unificação na virada do ano de 1975 para 1976, ano em que a Sociedade 

Visconde de São Leopoldo se instalou em uma casa na Rua Euclides da Cunha, 266. 

Anteriormente reuniam-se em uma sala da Faculdade de Direito.  

                                                      

e Letras de Santos – SP. Foi também Assistente de JEC, JUC, Cursilhos. Em 1972, transferiu-se para a Diocese de 
Petrópolis, RJ e atuou na Universidade Católica de Petrópolis como Professor (1972-1978) e Diretor da CECA 
(1974-1978). Foi ordenado Bispo em 18 de fevereiro de 1979, em Santos – SP e assumiu como Bispo de Anápolis 
em 11 de março de 1979, permanecendo até 14 de agosto de 2004, tornando-se Bispo Emérito. Faleceu em Santos 
no dia 08 de janeiro de 2011. Era visto pelo Clero de Santos como ultraconservador, desafeto declarado de Dom 
David como colaborador do governo militar como informante. Tanto que após sua transferência para Petrópolis, 
RJ, as informações sobre Dom David no DEOPS, diminuíram expressivamente, baseando-se somente em recortes 
de jornal da época. Outro dado interessante é que em Anápolis, GO, há uma base aérea militar importantíssima, 
que serve de proteção para a cidade de Brasília, Capital Federal. Cf. Disponível em: 
http://www.diocesedeanapolis.org.br/dom-manoel-segundo-bispo-de-anapolis/ 
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Padre Américo Soares acabou adoecendo e fez uma cirurgia de emergência em 1978 e, 

apesar de retornar, não estava totalmente recuperado. Com o agravamento da enfermidade, 

resolveu tirar uma licença de 30 dias e acabou não voltando, assumindo interinamente o 

Monsenhor Francisco Leite. Depois de algum tempo, em julho de 1978, comunicou a Dom 

David que não queria ficar como Diretor Geral e entregou o cargo, afirmando que não tinha 

inclinação para a educação e que o bispo deveria buscar alguém ligado a área. Em janeiro de 

1979, Padre Waldemar começou a trabalhar na São Leopoldo e depois de 60 dias foi eleito como 

Diretor Geral.  

 

Ele foi chamado para uma reunião em março de 79, e o nome dele proposto. 
Ele assim com muita simplicidade, muito conhecimento, muita autoridade, 
colocou uma série de, podemos chamar até de exigências, tipo “a minha 
concepção é essa e tal, vocês topam? Então tudo bem” na mesma hora Dom 
David assinou a portaria de diretor geral e o foi até o advento da Universidade 
em 86. E aí ele veio a ser o primeiro reitor (PROF. ANTÔNIO FERNANDO). 

 

 
Figura 61 – Carta do Prof. Sá Porto ao Padre Waldemar por ocasião de sua eleição a Diretor Geral da SVSL 

 

O Dr. Fúlvio Casal, que na época era um dos diretores da Visconde de São Leopoldo e 

acompanhou o processo de criação da Universidade, recordou como tudo aconteceu naquela 

época. Em 1979, Padre Waldemar foi indicado como Diretor Geral da Mantenedora, no lugar 
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do Padre Américo Soares. Após consultar algumas pessoas amigas, Padre Waldemar aceitou o 

convite e se tornou Diretor Geral da Mantenedora. “Então, fomos para a reunião. Dom Davi já 

foi com a portaria pronta tudo batido direitinho, só faltava assinar, aí ficou lá a conversa, aceita 

ou não aceita, ele fez umas imposições, isso e aquilo, ‘Tudo acertado?’ ‘Tá bom, só aguardo a 

nomeação’; ‘não vai aguardar, vai levar já’”.  

No período em que foi convidado por Dom David para se tornar o Diretor Geral da 

Visconde de São Leopoldo, Waldemar convidou o Dr. Fúlvio Casal, que o tinha ajudado na 

época da Paróquia dos Passos, para auxiliá-lo novamente, agora na Mantenedora, pois a mesma 

passava por sérios problemas financeiros. O Dr. Fúlvio Casal aceitou de imediato e começou a 

trabalhar fora de seu expediente na instituição. Sabendo o tamanho dos problemas, alertou a 

Waldemar que não teria como vir somente alguns dias na semana, pois a realidade exigia uma 

dedicação maior. Waldemar orientou-o a procurar Dom David e este o contratou como 

funcionário da mantenedora. Quando Waldemar tornou-se Reitor da Universidade, ele foi 

nomeado Diretor Geral na nova diretoria da Sociedade Visconde de São Leopoldo e 

posteriormente Diretor Tesoureiro.  

 

E assim, trabalhamos juntos, fomos muito amigos e tudo mais. Era um homem 
que eu admirava e admiro até hoje, realmente de uma atividade extraordinária 
e tudo mais, interessado, responsável. Aliás um homem que a gente só via 
qualidades, é muito difícil encontrar um defeito, um temperamento um pouco 
forte e tal. Mas era o feitio dele (DR. FÚLVIO CASAL). 

 

       
 Figura 62 – 1ª nomeação como Diretor Geral            Figura 63 – 2ª nomeação como Diretor Geral 
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O Prof. Antônio Fernando revelou que o seu maior contato com o Waldemar foi entre os 

anos de 1984 e 1990, sendo quase que diário na sede da Visconde de São Leopoldo. E neste 

período pôde observar toda persistência, dedicação e vontade que ele tinha para que as 

Faculdades Católicas pudessem se tornar a primeira Universidade de Santos. Ressaltou as idas 

dele para Brasília e o empenho que Waldemar tinha junto ao Conselho Federal de Educação e 

a ABESC37, que fazia uma certa “pressão” junto ao Conselho. Outro fator a se destacar era o 

trabalho realizado junto a própria CNBB, que possuía contatos no Conselho, como por exemplo, 

Dom Serafim Fernandes de Almeida38, na época Arcebispo de Belo Horizonte, que era um nome 

muito forte no Conselho Federal de Educação.  

Segundo o Dr. Fúlvio Casal, Padre Waldemar era visto como um homem trabalhador, 

responsável e interessado no crescimento da Universidade, sendo um grande lutador, incansável 

que não dava sossego de jeito nenhum para o Conselho Federal de Educação. Alegou que a 

amizade com Dom Serafim Fernandes de Araújo, da PUC de Minas Gerais, o ajudou muito na 

aprovação, pois tinham estudado juntos e jogaram futebol enquanto eram estudantes em Roma. 

Assim, Padre Waldemar tinha proximidade com Dom Serafim, que na época era conselheiro do 

Conselho Nacional de Educação.  

 

Ele era bem relacionado e depois um homem com um nível muito bom, para 
a discussão, para qualquer coisa. Não temia nada, tinha a consciência disso, a 
Leopoldianum deve muito a ele. Ele trabalhou muito pela Universidade, foi 
ele que marcou a criação da Universidade, ela deve muito a ele, não tenho a 
menor dúvida quanto a isso. Foi sorte ele ter sido o primeiro reitor, porque a 
presença dele entorno disso, o nível cultural que tinha que era muito 
necessário ao reitor de uma Universidade. Ele ia para essas reuniões e tudo 
mais, ele chegou a ser presidente, por causa disso, pelos conhecimentos dele, 
pela forma como falava, tinha isso de bom, uma cultura invejável, ele e o 
professor Sá Porto, foram duas culturas que eu acho que a Universidade pecou, 
[...] em não fazer uma homenagem à esses dois homens que foram uma marca 

                                                      
37 Associação Brasileira de Escolas Superiores Católicas. Foi fundada em 16 de janeiro de 1952, congregando 
instituições e universidades católicas. Juntos, seus membros discutem questões comuns ao ensino universitário. 
Entre suas reflexões encontram-se estudos sobre a missão e a identidade da Universidade Católica. Os membros 
da ABESC mantém contatos frequentes com a CNNB (Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil. Cf. Ivamoto, 
2004, pp. 34-35.  
38 Dom Serafim Fernandes de Araújo nasceu em 13 de agosto de 1924 em Minas Novas (MG). Sucedeu dom João 
Resende Costa no governo da Arquidiocese de Belo Horizonte, em 5 de fevereiro de 1986. Sagrado bispo em 7 de 
maio de 1959, com apenas 34 anos (foi o mais novo bispo do Brasil), transferiu-se para Belo Horizonte para ser 
auxiliar de dom João Resende Costa. Assumiu também os cargos de vigário geral, administrador e diretor de 
Ensino Religioso da Arquidiocese, além de tornar-se professor de Cultura Religiosa da PUC Minas. A partir de 
1960, Dom Serafim toma posse como reitor da PUC Minas. Entre 1978 e 1981, foi membro do Conselho Federal 
de Educação. Em 1986, Dom Serafim tomou posse como arcebispo metropolitano, sucedendo Dom João Resende 
Costa. Foi Presidente da Associação Brasileira de Escolas Superiores Católicas (ABESC) no início da década de 
1980. Cf. Disponível em: http://arquidiocesebh.org.br/arquidiocese/organizacao/governo/cardeal-serafim-
fernandes-de-araujo-arcebispo-emerito/ 
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na nossa Instituição. Dar o nome da Faculdade tal ao Padre Waldemar, ou da 
rua tal. Dentro da Instituição teria que ter havido uma demonstração de 
carinho (DR. FÚLVIO CASAL). 

 

Essa rede de sociabilidade de Waldemar foi importante durante o progresso de 

reconhecimento da Unisantos. Pois, pode-se montar o melhor processo do mundo, impecável, 

mas sem este trabalho de bastidores de conscientização dos conselheiros, o processo não segue 

adiante e pode demorar anos ou décadas para se concretizar. Prof. Antônio Fernando recordou: 

“têm coisas no Conselho Federal de Educação que acho que nem Deus acredita, porque se você 

vê todo um trabalho, e era um trabalho muito desagradável em certas situações, porque é um 

trabalho de trato, de influência por baixo do pano”. Continua alegando: “era coisa brava, e nós 

não íamos entrar nesse esquema de pagar, comprar conselheiro... ‘merece? Merece... Não 

merece, qual é o problema? O que está errado? Então vamos corrigir isso aqui, vamos melhorar, 

etc e tal’”. Waldemar era uma pessoa íntegra e recusou-se a pagar propina a fim de acelerar o 

processo de aprovação. A Prof.ª Maria Helena Lambert ao recordar deste fato disse: “aqueles 

conselheiros queriam dinheiro para aprovar projeto, e o Padre Waldemar de jeito nenhum dava”.  

 

E a gente não pode esquecer uma coisa muito importante, que são as forças 
ocultas, que não eram tão ocultas [...]. A gente está vendo a questão da 
corrupção, do jeitinho, do correr por fora, da propina, que move a máquina 
pública. Nós tínhamos aqui outras instituições que queriam ser a primeira 
Universidade da região, tanto que a maior concorrente foi um mês depois. 
Lidar com isso, com aquilo que não aparece aos olhos da sociedade, mas a 
gente sabe, você tem que ter uma articulação, uma diplomacia, uma fé, uma 
coragem e um prestígio (PROF.ª NEUSA VICENTE). 

 

 O que possibilitou que o reconhecimento ocorresse foi sua persistência e seu trabalho 

envolvente junto aos conselheiros o que o tornou uma pessoa muito respeitada no Conselho 

Federal de Educação, na própria ABESC, onde ele foi presidente e no conselho de reitores, 

conhecido como CRUB (Conselho de Reitores de Universidades Brasileiras). Neste conselho 

somente as grandes Universidades como as PUCs do Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do 

Sul eram vistas com certo respeito. O trabalho incansável de Waldemar e sua atuação política 

fez com que ele se tornasse uma pessoa bem vista e respeitada no CRUB, reivindicando um 

espaço para a Unisantos no conselho.  

Segundo ainda o relato do Prof. Antônio Fernando “antes do reitor, o homem Waldemar 

Valle Martins era um homem de uma extraordinária inteligência, um homem que via as coisas, 

antevia as coisas, um homem preparado, estudioso e sabia o que queria”. Disse que Waldemar 
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“colocou na cabeça” que ia conseguir a primeira Universidade para Santos e conseguiu, “apesar 

do trabalho que se fez aqui na região de ‘escantear’ a Católica para não ser a primeira. Então, 

ele sabia o que queria, sabia os caminhos e tinha preparo e dedicação”. Continuando seu relato 

afirmou que Waldemar chegava as oito horas da manhã e não tinha hora para sair. Que por 

diversas vezes passou em frente ao prédio da Visconde de São Leopoldo a noite e via a luz de 

sua sala acesa. Alegou ainda que muitas vezes ele nem saía para fazer suas refeições, pedindo 

que alguém buscasse para ele. 

 

Ele sabia o que queria, primeiro conhecia, estudou muito, muita vivência, e 
muitos contatos, conheceu e conviveu com gente muito importante e aprendeu 
com isso. E sabia o que queria, era isso que queria e para isso ele se dedicou 
de corpo e alma, a vida da Universidade e conseguiu o seu intento e marcou 
época por ter sido o primeiro reitor da Universidade. Então, era um trabalho 
de muita competência, de muita inteligência, [...]. Respeitado, com autoridade, 
mas também aberto ao diálogo (PROF. ANTÔNIO FERNANDO). 

 

Prof. Antônio Fernando disse que pela proximidade com Waldemar aprendeu muito com 

ele e o conheceu como poucas pessoas, a ponto de declarar que era perceptível que ele era um 

homem à frente do seu tempo e o que a Universidade necessitava. Apesar da instituição dispor 

de pessoas brilhantes em suas Faculdades de Direito, Filosofia, Economia, etc., Waldemar era 

o nome que se precisava para aquele momento, pois ele possuía disponibilidade, visto que não 

possuía mais uma paróquia, algo que lhe possibilitava mais liberdade para exercer a sua aptidão 

para a educação, bem como uma dedicação total e exclusiva a Universidade, pois sua vida foi 

dedicada a ela.  

 

[...] Ele tinha uma disponibilidade total, para ficar, para viajar, para contatos, 
congressos. Ele ia muito, porque realmente ele dizia “é nesses lugares que a 
gente consegue as coisas, é nessas conversas, se apresentando, mostrando, 
preparando, levando documentação e tal, mostrando quem somos nós, uma 
instituição pequena de uma cidade de porte médio”, não era fácil. Nesse ponto 
realmente, ele foi o homem certo, naquele momento. 
 

Estas participações em congressos e viagens permitiram estabelecer contatos importantes 

com reitores das principais Universidades do país, o que possibilitou trazer diversos eventos 

notórios para Santos, como congressos, encontros de diversas áreas e reuniões do CRUB e da 

ABESC. “Ele foi também presidente da Associação Brasileira de Escolas Superiores Católicas, 

na ABESC. Então, fizemos muitos encontros em Santos, a gente ajudava muito ele nessa área 
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dos encontros da ABESC. A vida dele praticamente foi lá, na Universidade” (PROF.ª MARIA 

HELENA LAMBERT). 

A aprovação do reconhecimento da Unisantos se deu em uma reunião do Conselho 

Federal de Educação no dia 28 de janeiro de 1986 e promulgado no Diário Oficial em 06 de 

fevereiro do mesmo ano. O Prof. Antônio Fernando recordou que o Conselho Federal havia se 

reunido em Brasília para deliberar sobre o processo. O relator do mesmo era um conselheiro 

que não era da área da educação, era alguém ligado a então bolsa de valores de Curitiba, 

chamado Jucundino Furtado. O relator anterior havia saído a pedido de Waldemar, que percebeu 

que havia uma certa má vontade na condução do processo e solicitou ao então presidente do 

Conselho a mudança do mesmo. Jucundino chegou ao Conselho e leu seu relatório sobre o 

processo. O medo de Waldemar e dos demais membros da equipe era que se pedisse vistas do 

processo, o que era solicitado por alguns membros do Conselho tendo em vista perturbar o 

andamento deste ou como uma prática de vingança pessoal, fazendo com que tudo ficasse 

parado por 30, 60, 90 dias.  

Diante desta preocupação, o presidente do Conselho tinha garantido a Dom Serafim que 

não permitiria um novo pedido de vistas ao processo. Assim, após o término do relatório 

proferido por Jucundino Furtado, o presidente imediatamente conduziu o processo de votação.  

 

Em discussão, em votação, aprovado. [...] Isso em 28 de janeiro. Em 6 de 
fevereiro, o então ministro de educação, que era o Marco Maciel assinou a 
portaria. Interessante que essa portaria foi assinada lá em cima, por alguns 
amigos, conhecidos do Waldemar que estavam lá. Waldemar conhecia muita 
gente, ministros e tal [...]. Gamaliel Erval [...], que foi o que sucedeu o reitor 
da PUC de Minas, disse o seguinte: “O Waldemar conseguiu o que ninguém 
conseguiu até hoje: o ministro da Educação reuniu todo mundo para assinar a 
portaria de reconhecimento da Universidade, nunca vi isso. E o Waldemar, 
conseguiu um negócio que também ninguém conseguiu até hoje: aprovar a sua 
Universidade em cinco segundos”. E o Waldemar respondeu assim: “cinco 
segundos não, põe ano nisso”. Porque aquilo já estava explodindo, não tinha 
mais. E a gente percebia que havia em certos lugares uma má vontade. O 
Gamaliel era presidente do Conselho de Reitores (PROF. ANTÔNIO 
FERNANDO). 

 

Dr. Fúlvio Casal destacou que Padre Waldemar era um homem muito disciplinado e 

cumpridor de horários. Revelou um detalhe curioso dele: sempre que ele participava de um 

evento ou algo importante, olhava para o relógio. Quando houve a assinatura da autorização do 

reconhecimento da Unisantos, ele parou e olhou no relógio e informou que horas tinha sido o 

evento. Continuou afirmando que ele era um homem extremamente dedicado, que levava tudo 
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muito a sério. Na construção da Universidade alega que ele foi um baluarte, pois por ela se 

interessava e acompanhava. “Era um prestador de serviço, dava muita atenção a quem o 

procurava [...]. Enérgico naquilo que se referia a disciplina, ele não titubeava em tomar umas 

decisões seja elas quais fossem [...]. Era um homem extraordinário”. Concluiu sua visão do 

Padre Waldemar dizendo que ele alimentava seu ego, que ele gostava disso e não desprezava 

quem fazia tal coisa. “Ele sabia o valor que ele tinha, não escondia muito”.  

A primeira reitoria da Universidade Católica de Santos foi montada pelo Padre Waldemar 

e por Dom David Picão que indicou algumas pessoas da São Leopoldo para compor a equipe. 

Como Reitor Prof. Dr. Padre Waldemar Valle Martins; como Vice-Reitora Acadêmica, a Prof.ª 

Dr.ª Conceição Neves Gmeiner; como Vice-Reitor Comunitário o Dr. Vicente Cascione e como 

Vice-Reitor Administrativo o Dr. José Andretta.  

 

    
 
               Figura 64 – Nomeação do Reitor                   Figura 65 – Carta de Dom Davi por ocasião da aprovação 

da Unisantos 

 



 175

 
Figura 66 – Primeira reitoria da Unisantos 

 

E como já destacado anteriormente tal acontecimento histórico só foi possível devido a 

boa rede de sociabilidade que Waldemar Valle Martins tinha. Isso também é confirmado pela 

Prof.ª Neusa Vicente, que recordou que muitas vezes antes de ir para Brasília, ele pedia orações 

a todos, pois afirmava que aquela semana “ia ser decisiva”. Muitas vezes viajava a capital do 

país visando aprovação de novos cursos ou para falar sobre a avaliação dos cursos existentes, 

já que não gostava de enviar intermediários.  

 

 
Figura 67 – Waldemar é ouvido na Câmara dos Deputados  
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A Prof.ª Maria Helena Lambert destacou a importância, tanto do Padre Américo Soares, 

como Padre Waldemar, para o processo da Universidade. No início existia a Faculdade de 

Filosofia, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Ciências Econômicas, a Faculdade de 

Comunicação, mas eram faculdades independentes, tendo a Sociedade Visconde São Leopoldo 

como mantenedora. Entretanto, cada diretor tinha sua autonomia e para o processo de criação 

de uma Universidade, precisava-se que as faculdades fossem integradas. E o Padre Américo, 

que na época era o diretor geral, foi quem começou a fazer essa integração. Padre Waldemar 

deu continuidade a este trabalho.  

 

Ele que levou realmente o processo da Universidade. Formar a Universidade 
foi bastante duro, porque foi daí que a gente começou a trabalhar realmente 
[...]. É engraçado porque nós tínhamos uma visão um pouco diferente, eu 
gostava muito dele, mas a gente pensava em alguns momentos bastante 
diferente na área da educação. Ele era bastante centralizador e eu nunca fui 
centralizadora [...]. Mas ele sinceramente acreditava no trabalho, tanto que me 
chamou para fazer a unificação das bibliotecas, porque precisava fazer a 
unificação de tudo. Aí eu fui coordenadora das bibliotecas, para reunir todas 
as bibliotecárias porque cada faculdade tinha uma biblioteca e a gente teve 
que fazer a biblioteca comum, unificar as coisas, o trabalho, a maneira de 
trabalhar, fazer tudo em conjunto. Depois quando acabamos de montar isso, 
ele me transferiu para os estágios. Aí cada faculdade tinha uma lei de estágio 
diferente da outra, aí tivemos que fazer a unificação nos estágios. Então, ele 
era muito competente, reconhecia o trabalho da gente, mas ele era muito duro. 
Porém, eu sempre me dei bem com ele no trabalho. Ele brigava muito quando 
eu discordava das ideias dele principalmente, bastante autoritário, mas era 
uma pessoa de uma alma... Quando aconteciam as coisas ele vinha depois 
também e se desculpava, ele era uma pessoa assim... tinha um gênio forte, 
muito forte (PROF.ª MARIA HELENA LAMBERT). 

 

A Prof.ª Maria Helena Lambert disse acreditar que Padre Waldemar foi um bom reitor e 

que foi ele quem montou a Universidade. Ou seja, em sua opinião ele quem organizou a 

Unisantos e a transformou no que ela é hoje. Sem dúvida, outros vieram e deram continuidade 

ao trabalho iniciado, contribuindo para a construção da Universidade, mas ela enfatiza que o 

trabalho do Padre Waldemar foi muito maior. “Eram faculdades isoladas e não eram fáceis, 

porque os diretores estavam acostumados a ter independência, inclusive econômica. Então se 

juntou tudo, o dinheiro vinha todo para mantenedora e a gente tinha que fazer”. Portanto, o 

processo foi um pouco complicado, porque alguns diretores das Faculdades Católicas perderam 

autonomia, o que gerou grande desconforto. “[...] E cada um tinha o seu feudo, as pessoas ali, 

mais chegadas, muitos cargos tiveram que ser desfeitos, porque não tinha local, juntou tudo. 
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Então, não é uma coisa fácil, precisava ser uma pessoa realmente com caráter forte. Com pulso 

forte para realmente conseguir...”.  

Continuou explanando as dificuldades e resistências encontradas neste processo. 

Mencionou a importância do Padre Waldemar para o seguimento da unificação. Alegou que o 

fato dele ser uma pessoa centralizadora e um pouco “autoritária”, contribuiu naquele momento 

em que se mexiam com diversos interesses pessoais. Era o perfil necessário para que a 

unificação ocorresse. “Eu acho que a obra deve muito ao Padre Waldemar, a Universidade foi 

fundada, realmente foi organizada por ele”.  

Assim como o Prof. Antônio Fernando, ela confirmou que Waldemar enfrentou muitas 

dificuldades, algumas que exigiam muito trabalho. E ele não se furtava a tal, “trabalhava muito, 

ele não tinha horário, ele chegava cedo, saía tarde da noite. Almoçava a maioria das vezes na 

faculdade, mandava buscar alguma coisa para comer” (PROF.ª MARIA HELENA 

LAMBERT). Ela se recordou que o trabalho de aprovação foi muito grande, pois naquela época 

havia uma outra pessoa que queria aprovar a sua Universidade primeiro do que a Católica e que 

atrapalhou bastante o processo da Unisantos. Todavia, não conseguiram impedir que a 

Universidade Católica de Santos fosse a primeira a ser criada em Santos, graças ao “trabalho 

ferrenho do Padre Waldemar e não pelo dinheiro, porque ele não dava. Mas no fim chegou um 

ponto que eles não tinham mais o que pedir, a gente tinha cumprido todas as exigências”. 

Alegou ainda que Padre Waldemar trabalhou “muito duro” e se esforçou muito neste processo.  

“Ele vivia em Brasília lá, muitas vezes fui com ele, a gente ia lá, discutir, falar, mostrar, levar 

os projetos”.  

 

 
Figura 68 – Nota sobre reunião com o Conselho Federal de Educação 
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A Prof.ª Neusa Vicente declarou que o trabalho do Padre Waldemar junto aos membros 

do Conselho Federal de Educação foi fundamental para a aprovação da Universidade. Sua 

coragem e determinação, sem deixar de lado sua humildade contribuíram muito, pois deram 

visibilidade a Unisantos. “Ele tinha este cabedal intelectual para conversar com essas 

autoridades educacionais, [...] mostrar que havia um intelectual, um educador, que é autor de 

livros inclusive, a frente de uma instituição de ensino”. Outro fator revelado pela professora foi 

que na época a Universidade não tinha área de saúde, algo necessário para o reconhecimento. 

Uma das opções era a de se associar a alguma outra instituição de Santos, o que levantava uma 

preocupação muito grande quanto a questões éticas e morais que poderiam vir desta associação. 

Porém, Padre Waldemar, consciente da sua responsabilidade e visando o melhor para a 

Universidade, tomou a decisão de abrir a Faculdade de Enfermagem e procurou a Irmã Alódia 

Maria que era uma especialista na área.  

Irmã Alódia Maria, relatou quando foi convidada pela equipe que buscava transformar as 

Faculdades Católicas em Universidade.  

 

Bom, eu estava lá na casa das irmãs em recuperação, em uma cadeira de rodas. 
Chegou lá o Padre Waldemar com o Dr. Andreata e o Dr. Fúlvio e me 
convidaram para montar o curso de enfermagem para as Faculdades São 
Leopoldo serem Universidade. [...] e tinha uma outra irmã enfermeira muito 
amiga minha que me disse: “Alódia Maria, aceita, aceita”. E eu falei assim 
“Padre Waldemar, eu não tenho experiência”. E ele me falou: “experiência a 
gente adquire, vou te dar tantos dias para você me dar a resposta” e foram 
embora. [...] E comecei a montar. Quando eu vinha aqui no palácio, porque a 
reitoria era lá, Padre Waldemar descia a escada e vinha me atender aqui em 
baixo, porque eu não podia nem subir as escadas. 

 

E o curso foi criado, o que permitiu que surgisse a Unisantos. No primeiro ano funcionou 

no antigo prédio da Faculdade de Filosofia, na Rua Euclides da Cunha. A partir do segundo 

ano, graças a um convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, 

transferiu-se para a Santa Casa, onde atualmente se encontra a radiologia. E a Faculdade de 

Enfermagem funcionou por anos no hospital. Irmã Alódia Maria, disse que Padre Waldemar 

sempre aparecia pelo local, para ver as acomodações e o que era necessário para o bom 

funcionamento do curso. “Eu acho que eu sempre admirei ele, pela sua atuação, pela sua 

maneira de ser. Já chegava na gente sem cerimônia”. 

Para a Prof.ª Yza Fava de Oliveira, trabalhar com o Padre Waldemar foi muito 

gratificante. Em sua opinião, se a Universidade conseguiu seu reconhecimento deve muito a 

ele, pois foi um homem que defendeu com “fibra” os interesses da Universidade. “Se não fosse 
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ele não teria saído não. Ele ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava à Brasília, ia e voltava. Não 

foi fácil também para ele, foi um período difícil, mas venceu com competência e uma resistência 

fora do comum que ele tinha”.   

 

 
Figura 69 – Relatório das viagens do Padre Waldemar à Brasília  

 

Essa também é a opinião do Padre Júlio Llarena, que falou sobre o papel exercido pelo 

Padre Waldemar no processo de reconhecimento da Universidade. “[...]Foi importante no 

sentido que ele substituiu o Pestana que era de uma linha totalmente radical de direita. Era 

totalmente contra Dom David, nesse sentido para o Dom David o Padre Waldemar foi um alívio 

porque encontrou um padre à altura intelectual do Padre Pestana”. Entretanto, complementou: 

“em inteligência o Waldemar era muito mais inteligente e era mais centrado [...] do que o Padre 

Pestana”. Disse que Padre Waldemar possuía um padrão intelectual grande, pois era um homem 

culto, inteligente e estudioso. “Quer dizer, então o habitat dele era o ambiente universitário. 

Com todo tipo de influência que ele tinha entre os professores”. 

 

3.4 Visão de Universidade 

 

Padre Waldemar trabalhou muito para o reconhecimento e implantação da Universidade 

Católica de Santos. Sua concepção de Universidade pautava-se no humanismo cristão de 

Jacques Maritain, tendo ainda como base as visões de Emmanuel Mounier e Ortega y Gasset.  
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Após sua nomeação como reitor Waldemar Valle Martins formulou o Marco 

Referencial39 e neste aparece também aspectos de seu pensamento educacional. Em sua visão, 

a Universidade Católica de Santos deveria ser “uma Instituição de Ensino Superior 

Confessional, que se rege por seu Estatuto e Regimento Geral, pela legislação em vigor e por 

este Marco Referencial, que explicita a Identidade Católica da Instituição”.  

A Universidade deveria buscar ser uma comunidade acadêmica que se pautasse de modo 

rigoroso e crítico na contribuição para a defesa e o desenvolvimento da dignidade humana. 

Além disso, deveria também contribuir para o crescimento de uma herança cultural, sempre 

através da investigação, do ensino e de serviços prestados à sociedade.  

Waldemar escreveu que deveria haver uma união entre os valores humanos e cristãos na 

constituição e condução da Universidade. Pois, “juntamente com os valores comuns a toda 

Universidade, a Católica de Santos se empenha, de modo especial, no cultivo dos valores 

humanos e da ética cristã, para a construção de uma sociedade democrática renovada, mais 

justa, mais igualitária”. Continuou afirmando o primado do homem sobre as coisas, de que este 

não poderia ser visto como um objeto ou um ser puramente material. O espírito deveria sempre 

primar sobre a matéria; a ética sobre a técnica. Isso para que a ciência e a técnica pudessem 

estar sempre a serviço do homem e não o contrário.  

Para ele deveria-se reconhecer e defender o direito universal à educação, bem como à 

livre escolha da pessoa humana com relação ao tipo de educação que pretendesse possuir. A 

Universidade Católica de Santos, que está inserida em uma sociedade pluralista, deveria aceitar 

todas as pessoas, independentemente de sua raça, cor ou credo. Isso desde que fossem 

“satisfeitas as exigências legais e o respeito à Identidade Católica da Instituição”.  

Explicitou qual deveria ser o papel da Universidade na sociedade. Esta deveria ser como 

uma de suas finalidades, “preparar profissionais com sólida formação cristã, notáveis no saber, 

habilitados ao eficiente desempenho de suas funções, com senso de responsabilidade social e 

que sejam testemunhas no mundo de sua Identidade Católica”.  

Afirmou que os professores da Universidade deveriam ser escolhidos entre pessoas de 

valor científico, competência técnica, seriedade profissional e uma vida de probidade 

socialmente aceita. Estes deveriam também respeitar os princípios da Doutrina Católica, 

lembrando a todos de que o respeito deveria ser de ambos os lados, ou seja, da Universidade e 

de seu corpo docente. Alertou ainda para o fato de que a entrada e a permanência do quadro 

                                                      
39 Disponível em: http://www.unisantos.br/portal/universidade/institucional/marco-referencial/ 
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docente, discente e administrativo deveria se pautar em uma opção livre, individual, sem 

coerções, buscando conscientizar a cada um sobre uma atitude de coerência e de compromisso 

a fim de se respeitar os princípios que orientam a Instituição. 

E por fim, lembrava a todos os funcionários da Universidade de que “todo exercício de 

cargos ou funções é um serviço a ser prestado com dedicação à comunidade universitária”. 

Afirmou ainda que a Universidade Católica de Santos deveria ser coerente consigo mesma e 

com o Marco Referencial constituído, visando sempre se dispor a um processo de autoavaliação 

permanente de seu desempenho, buscando sempre se aperfeiçoar como instituição e cumprir 

seus objetivos.  

Prof. Paulo Campbell revelou que Padre Waldemar sempre foi muito preocupado com a 

Universidade e no final de sua vida, quando estava internado no hospital e debilitado, se 

sentindo impotente falava sem cessar da Universidade, dizendo que esta tinha se perdido ao 

longo de seu caminho, deixando de lado aquilo que tinha sido traçado para ela.  

A hipótese do que Padre Waldemar via como objetivo para a Universidade Católica era a 

ideia de se construir uma Universidade aberta e voltada para o povo, sem um pensamento 

mercantilista. Dom Idílio e Padre Waldemar viam-se como pessoas bem-aventuradas, porque 

tinham tido a oportunidade de estudar e cursar uma Universidade, em um país em que a grande 

maioria não conseguia concluir o ensino secundário. Acreditavam que para o Brasil crescer, a 

via era através da Educação. Não tinham somente o objetivo de fundação de uma Universidade, 

mesmo sabendo que esta poderia contribuir muito. Eles tinham um projeto de construção de um 

país, que nos anos de 1950 era subdesenvolvido e que buscava crescer como nação. Uma aposta 

de alcançar através da educação uma revolução social que proporcionasse melhores condições 

de vida para a grande massa da população. 

Para o Prof. Paulo Campbell, “Dom Idílio viu no Padre Waldemar o continuador da ideia 

que ele tinha para a Universidade. O Padre Waldemar é este legítimo herdeiro de Dom Idílio”. 

Ele acredita que Padre Waldemar foi fiel a essa aposta de Dom Idílio. E aqui o Prof. Paulo 

Campbell apresenta uma de suas teorias; “a igreja de Santos naquele momento toma um 

posicionamento, porque Santos já era conhecida como a Moscou Brasileira, o porto vermelho”. 

Assim, a Igreja tinha que conduzir este grande início, porque era ali, naquele momento histórico 

dos anos de 1950 que o comunismo estava crescendo e havia a necessidade de tomar a frente 

da Universidade para que não caísse nas mãos dos comunistas.  

A dívida com este projeto de Dom Idílio pode ter sido o que levou Padre Waldemar Valle 

Martins a retornar a Santos em 1979. Depois que saiu da Paróquia dos Passos, em 1974, ficou 
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por quase cinco anos em São Paulo, atuando ao lado de Dom Paulo Evaristo Arns. Em São 

Paulo, trabalhou no jornal da Arquidiocese de São Paulo como redator do jornal CIEC e tinha 

que tomar muito cuidado com o que publicava devido a censura imposta pela ditadura militar. 

Dom Paulo Evaristo Arns não era bem visto pelo regime ditatorial e por isso buscavam 

encontrar algo que pudesse comprometê-lo, visto que os militares desconfiavam de sua atuação 

junto aos perseguidos pelo regime. 

 

 
Figura 70 – Jornal CIEC – Arquidiocese de São Paulo 

 

Porque se a gente puder afirmar que o Padre Waldemar é o continuador do 
Dom Idílio, ele sabia como pensava Dom Idílio [...]. E eu te digo mais: o Padre 
Waldemar aceita ser diretor geral em 79, deixa São Paulo e essas promessas 
de Dom Paulo fazê-lo bispo por causa dessa dívida. [...] E nesse momento ele 
acaba vindo, a Universidade está em um momento muito ruim e chega em um 
acordo de que o Padre Waldemar era o cara para reorganizar a Universidade. 
É quando ele vai ser o Diretor Geral e ali começa a pensar a Universidade. [...] 
A decisão dele de assumir a direção em 79 era a dívida que ele tinha com Dom 
Idílio. A decisão que ele tomou de não ficar em São Paulo e vir, não é porque 
queria enfrentar o Dom David ou porque isso aqui seria para ele o melhor 
(PROF. PAULO CAMPBELL). 

 

Ainda segundo o Prof. Paulo Campbell, Padre Waldemar desejava em seus relatos, 

explanar sobre o papel que exerceu naquele momento da ditadura junto a Dom Paulo. Outro 



 183

fato que confirma essa hipótese levantada é dele não ter aceitado ser bispo auxiliar em São 

Paulo e retornar a Santos, atitude que revela sua fidelidade a Dom Idílio José Soares e o carinho 

que tinha por ele e seu legado. Ele possuía um compromisso com o ideal de educação de seu 

bispo anterior e ele não poderia ficar inerte diante da proposta que recebia de retornar a 

Universidade.  

 

Então, essa cepa de intelectuais, eles tinham muito claro isso, eles 
discordavam em reuniões, com posicionamentos muito firmes de desmontar o 
pensamento do outro, mas eles estavam no plano das ideias, não estavam no 
plano pessoal. Isso eles tinham muito [...]. E o Padre Waldemar muitas vezes 
não foi entendido por isso também, porque ele tinha isso, fazia parte dele, mas 
o outro não tinha (PROF. PAULO CAMPBELL). 

 

Padre Francisco Greco relatou em sua entrevista que Padre Waldemar tinha a visão que a 

Universidade deveria ser um campo de ciência, mesmo sendo católica. Ela não poderia perder 

sua essência religiosa, mas a Universidade deveria sempre ser pautada na ciência acadêmica, 

bem como polo da ciência a serviço da comunidade. Essa sempre foi uma de suas apreensões. 

“Então, penso que a preocupação dele foi firmar primeiro a academia, os professores, os 

alunos, centrar, para depois ser um instrumento de ajuda a comunidade, a sociedade onde estava 

inserida”. Assim, percebe-se que, apesar do caráter católico da instituição, para Padre 

Waldemar a Universidade era campo de ciência e não de proselitismo religioso.  

 

Nunca ouvi dar uma ordem de não contratação de uma pessoa por questões de 
religião ou de ideologia. Mas, por outro lado, é muito interessante ver o quanto 
o Padre Waldemar instruía, orientava, disseminava, a formação católica, a 
educação católica que é um diferencial no mundo de formação humana, essa 
formação humanística, mais técnica e competente. O primeiro marco 
referencial desta instituição que fizeram uma adaptação atualmente, foi Padre 
Waldemar que escreveu. [...] Então, a ideia do educador, do intelectual, do 
homem, do religioso, do sacerdote, da fidelidade a educação católica e aos 
princípios, aos dogmas católicos, eles se expressam ali e se percebe que 
também no marco referencial ele deixa aberto o acolhimento de todas as 
pessoas, de todas as criaturas, sem preconizar, sem preconceitos, diferenças 
raciais, diferenças intelectuais, pelo contrário, ele deixa naquele marco 
referencial seu grande legado. Eu queria dizer que a constituição da 
Universidade é a alma dessa casa, é a carta apostólica da Universidade 
(PROF.ª NEUSA VICENTE). 

 

Irmã Alódia Maria, afirmou que ele era uma pessoa que realmente amava a Universidade. 

“Tinha um amor muito grande, ele vivia por aquilo lá. E queria mesmo que a Universidade 

crescesse [...]”. Dr. Henrique Ivamoto, relatou sobre a visão que Padre Waldemar tinha de 
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Universidade: “Waldemar procurava educar para uma sociedade justa, democrática e 

harmoniosa, dentro de uma visão humanística, buscando o entendimento entre os homens e 

respeitando a todos. Para isso, ressaltava a fé em Deus”.   

Então, percebe-se que o Padre Waldemar esteve envolvido no projeto desde o início, na 

Faculdade de Direito onde começou a dar aulas em 1953. Ou seja, a sua história como educador 

se confunde totalmente com a história da Universidade Católica de Santos. Diante disso, pode-

se chegar à conclusão que ele era alguém que tinha essa visão de futuro e essa perspectiva do 

papel que a Universidade tem que desempenhar dentro da sociedade e como que isso era 

importante em Santos e na região (PROF. RICARDO GALVANESE). 

 

3.5 O Reitor 

 
Falar do Reitor Waldemar Valle Martins é fazer jus a memória de um homem que dedicou 

muito esforço para que a Universidade Católica de Santos (Unisantos) fosse reconhecida. 

Também deve-se destacar que ele continuou o trabalho iniciado na década de 1970 pelo Padre 

Américo Soares, como já foi mencionado. Entretanto, quem persistiu indo à Brasília diversas 

vezes, fazendo o “corpo a corpo” com os conselheiros do Conselho Federal de Educação, 

utilizando de sua rede de sociabilidade foi o Padre Waldemar, para enfim, conseguir em 1986 

o reconhecimento.  

Como Reitor, Padre Waldemar não mudou em nada sua postura e conduta, mantendo-se 

o mesmo no trato com as pessoas, nunca fazendo questão de ser apresentado com os títulos que 

possuía ou de magnífico reitor. Continuou sendo o homem que tinha a simplicidade como 

companheira cotidiana. Lutou em demasia pela Universidade, pela instituição de ensino, que 

carregava em seu nome o “Católica”. Procurou moldar a Unisantos de acordo com o que ele 

entendia como necessário para que a Universidade pudesse ser um ambiente de pesquisa e 

formação do ser humano no âmbito pessoal e cristão. Como um homem a frente de seu tempo 

buscou, já na década de 1980, incentivar os professores a se aprofundarem em seus estudos e 

em didáticas mais eficazes para um melhor aproveitamento e desenvolvimento dos alunos.  

O Prof. Hélio Alves relatou com carinho o dia de sua contratação pela Unisantos. Foi o 

primeiro professor a ser contratado para o curso de Psicologia como Universidade Católica de 

Santos. Realizou todo um processo seletivo e foi avisado que a última entrevista seria com o 

Magnífico Reitor da Universidade. Quando ele entrou na sala avistou o Padre Waldemar, que 

veio ao seu encontro e começaram a conversar. Relatou que depois de um tempo de conversa, 
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Padre Waldemar perguntou a ele: “‘o que o senhor pretende como professor da Universidade?’. 

Aí que ele falou especificamente, porque ele perguntou da minha formação, perguntou da minha 

família, perguntou de tudo. Foi algo tão descontraído, que o tempo passou, eu fiquei uma hora 

e meia com ele”. 

 

Ele era um reitor presente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, um reitor 
que passava pelas salas de aula, dava um “alô” de fora, respeitava a soberania 
do professor, mas ele passeava pelas salas de aula. Um reitor exigente, não 
suportava faltas. Ele aceitava, lógico, toda a justificativa legal, mas para ele o 
que justificava realmente uma falta, era algo muito mais sério do que a gente 
tem hoje, como justificativa de falta. Eu acho hoje que ele foi um reitor muito 
participativo. Claro, ele não era totalmente democrático, tinha suas 
características, os seus valores, tinha um pulso firme, mas era um condutor. 
Ele era um condutor de uma Universidade que estava sendo criada, que estava 
se afirmando na cidade, como primeira e única até então. Uma Universidade 
que estava sendo muito visada inclusive e era um momento no geral, muito 
quente. Era um momento em que nós estávamos saindo de um governo militar 
e indo para um governo civil, era um momento que ele mesmo falou muito a 
favor das “diretas”. O Waldemar não era um extremista de forma nenhuma, 
em nenhum sentido. Ele era um indivíduo muito lúcido e muito equilibrado, 
mas ele também não era um indivíduo que vocês poderiam chamar de 
“esquerda” (PROF.ª IARA CHALELA). 
 

O Prof. Paulo Campbell, afirmou que Waldemar tinha um temperamento forte. 

Considerou que isso pode ter se dado pela sua percepção dimensional muito além de seu tempo. 

Talvez por essa característica se tornasse uma pessoa extremamente impaciente, em algumas 

situações com os outros, principalmente em relação ao comportamento destes.   

Mesmo sendo uma pessoa que se doava muito pelo próximo, era ao mesmo tempo 

extremamente exigente, consigo e com os outros. Tinha tal atitude, provavelmente, por querer 

que as pessoas compreendessem as coisas como ele via, no sentido que estavam em uma 

Universidade, que tinham tido uma oportunidade de estudar e que deveriam aproveitar ao 

máximo essa oportunidade. Isso também é confirmado pelo Padre Francisco Greco que disse 

que Waldemar era exigente e meticuloso. 

 

Quando estes diretores ou alguma pessoa de cargos superiores, tinham uma 
atitude meia ríspida, até injusta com alguém, chamava a pessoa e conversava 
e, às vezes, ele dizia “você vai pedir desculpas”. Nunca admitiu que alguém 
fosse humilhado, pelo menos na frente dele. [...] Eu nunca presenciei, porque 
era muito discreto, podia ter lá o seu descontrole, o seu desabafo, mas era com 
as pessoas mais próximas dele, muito próximas. E para muitas pessoas o Padre 
Waldemar foi um mentor intelectual, um mentor espiritual (PROF.ª NEUSA 
VICENTE). 
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Segundo o Prof. Hélio Alves, Padre Waldemar era um reitor próximo dos professores. 

Quando estes precisavam dele, estava sempre à disposição. Ele recordou que naquela época 

existiam vários conselhos, como o da criança e adolescente, municipal, idoso, entre outros. 

Padre Waldemar sempre colocou a Universidade a disposição destes conselhos e sempre que 

solicitavam algum membro da Universidade para fazer parte, eram atendidos. “Sempre que 

precisava de alguma coisa ‘olha, precisa de auditório, precisa disso e daquilo para fazer a 

reunião dos conselhos e tudo mais’, eu falava com a Conceição, ou falava com ele direto”. 

Afirmou ainda categoricamente que a Universidade era a casa dele, e que a sua casa mesmo, 

era só um quarto para dormir, porque ele vivia e respirava a Unisantos.  

Com relação ao contato com os alunos, o Prof. Hélio Alves disse que tinham acesso a ele. 

Quando não iam até ele, o próprio Padre Waldemar ia até o “pessoal”, recebia-os e essa atitude 

era excessivamente comum. Recordou que ele estava sempre aberto ao diálogo, para ouvir e 

atender as reinvindicações dos demais, dentro do possível.  

O Prof. Fábio Maimone disse que Padre Waldemar como reitor era extremamente 

eficiente, eficaz, bondoso com as pessoas, desde a hora que subia as escadas e ia para sua sala. 

Uma pessoa incapaz de gritar com alguém. “Nunca burlava a Universidade, se a Universidade 

tinha carro, ele ia no carro dele. Ele não pegava o carro da Universidade para ir para São Paulo 

com o motorista. Ele achava que ele podia muito bem ir no dele”. Em sua opinião, Padre 

Waldemar tinha um diferencial como reitor porque era muito culto, de uma inteligência vivaz 

e um raciocínio muito rápido. Com relação a formação geral foi o melhor reitor que a 

Universidade já teve, “em termos de preocupação com o outro, estava nele aquilo. E sem dúvida 

alguma o melhor professor da Universidade Católica de Santos até hoje”. 

Padre Carlos Alves afirmou que Padre Waldemar, foi um homem apaixonado pelo projeto 

da Universidade, um traço muito forte de sua conduta.  

 

No departamento de Filosofia eu o via como um homem muito respeitado pelo 
corpo docente, valorizado na sua competência e acredito que por ser de 
repente, o idealizador de uma Universidade, sabe-se que ele muito se dedicou, 
como com diversas idas e vindas a Brasília, junto ao Ministério de Educação. 
Na época também de Dom David era o chanceler da Universidade. Então, 
tinha uma impressão que de fato o bispo confiava a ele, muito dessa entrega 
para que uma idealização de um projeto de educação. Porque a Unisantos, 
enfim, talvez tenha aí como vocação, uma das vocações primeiras, exatamente 
esse serviço. Você perguntava a pouco da juventude, esse serviço à juventude, 
em relação à cultura, formação e por aí vai... Então, como reitor me parece 
que era um homem bastante dedicado. Lembro-me também que em algumas 
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ocasiões tínhamos aulas a noite na reitoria. Saíamos da reitoria e o padre ficava 
depois das onze, meia noite, segundo informações que tínhamos. “Não, não... 
ele tem que ficar por causa de um expediente, de alguma coisa”. Parece-me 
que era uma dedicação assim, bastante intensa e profunda dentro daquilo que 
ele abraçou com muito carinho, muita obstinação. 

 

Padre Valdeci dos Santos disse que na época em que Padre Waldemar era reitor sempre 

procurava conceder bolsas de estudos aos alunos carentes. Quando não conseguia, procurava 

ajudar os alunos financeiramente para que pudessem pagar seus cursos. “Ele tirava do dele, eu 

sei disso porque conheci pessoas que estudavam, porque ele pagava. Quem não conseguia bolsa 

ele ajudava, financeiramente falando”.  

 

Ele era extremamente humano nas coisas da Universidade, amava aquela 
Universidade, respirava Universidade, dormia Universidade. Então, eu acho 
que ele sofreu dois momentos primeiro momento é que lutou para que aquilo 
lá fosse uma Universidade e a todo momento ele comemorou o fato de ser 
Universidade, mas comemorou de uma maneira muito discreta e depois sofreu 
quando ele saiu da Universidade. Era uma situação extremamente delicada, 
mas ele vivia aquilo lá, era a casa dele, o sacerdócio dele. O Waldemar via a 
Universidade como uma missão sacerdotal a favor do outro, ele fazia daquilo 
lá um verdadeiro sacerdócio. Se hoje tivemos sacerdócio de doação, entrega, 
renúncia, tudo isso Waldemar vivia dentro da Universidade. A grande 
paróquia do Waldemar era a Universidade, ele vivia aquilo com uma 
intensidade muito grande, com um carinho muito grande. Isso é interessante: 
ele fez daquilo lá o seu grande sacerdócio, lutou para que o seu sonho fosse 
realizado, não só o seu, mas o sonho da Igreja da Baixada Santista de ter uma 
Universidade Católica. E foi um homem que aceitou este desafio e venceu. 
Engraçado ele não se deixou vender, ele não se deixou subornar, queriam que 
ele subornasse (PADRE VALDECI DOS SANTOS). 

 

Padre Waldemar, como reitor, tinha uma certa preocupação de falar com a mídia, pois 

acreditava que distorciam aquilo que ele dizia. A Prof.ª Neusa Vicente, que trabalhava na 

assessoria de comunicação da Unisantos na época relatou: “na verdade, não é que distorciam, 

mas a mídia busca um fato jornalístico que interessa para vender jornal. [...] Mas ele sempre foi 

muito respeitado pela mídia, sempre”. Afirmou que Padre Waldemar sempre foi muito 

admirado, pelos professores, alunos e muito querido, em especial, por seus alunos da Filosofia 

e Pedagogia, enquanto pôde dar aula.  

 

Padre Waldemar, como intelectual respeitava muito o pensamento das pessoas 
e sua capacidade. Eu tive oportunidade de mesmo quando haviam diferenças 
intelectuais entre professores, grupos, alunos, eu nunca vi o Padre Waldemar 
perseguir ninguém (PROF.ª NEUSA VICENTE). 
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Como pode-se perceber, Padre Waldemar sempre respeitou divergências de ideias, nunca 

perseguindo ninguém por questões ideológicas ou religiosas. Entretanto, não admitia que 

funcionários tivessem um comportamento antiético e quando isso acontecia, em questões sérias 

e graves, optava por afastar a pessoa até que se verificasse se realmente aquilo tinha acontecido 

para só então tomar as medidas cabíveis.  

Quando se tornou reitor da Universidade abriu mão de 40% de sua remuneração e isso 

gerou um grande desconforto entre alguns diretores das Faculdades, que afirmavam que ele era 

um “tolo” por tomar tal atitude. Segundo Ruth Lopes, “ele trabalhava por amor, por dedicação, 

não pensava só em dinheiro, não tinha hora para comer. Isso aí era errado, a gente falava para 

ele ‘Padre Waldemar, o senhor almoçou?’ e ele respondia: ‘pobre não almoça, pobre come 

quando tem fome’. Direto naquela Universidade”. Era uma dedicação realmente exclusiva, 

recebendo qualquer pessoa que o procurava na reitoria.  

Segundo a Prof.ª Yza Fava de Oliveira, Padre Waldemar foi injustiçado, pois tinha uma 

capacidade de trabalho muito grande. Ela recordou que muitas vezes chegava na Universidade 

de manhã e ele tinha passado a noite inteira trabalhando e ainda continuava no outro dia como 

se nada tivesse acontecido. “Trabalhava diretamente, essa Universidade deve muito ao Padre 

Waldemar, não só pela capacidade de trabalho, mas pela competência que ele tinha de direção, 

de coordenar as pessoas, de lidar com as pessoas, tinha muita sensibilidade com os problemas 

das pessoas”. Afirmou que foi um reitor excelente, não somente pelo seu desempenho, mas pela 

competência que tinha para administrar a Universidade. Cercou-se de pessoas que também 

possuíam grande capacidade e que, assim como ele, dedicavam-se inteiramente a Universidade 

vendo o exemplo que ele dava. “Ele passava a noite lá trabalhando e quando a gente chegava 

para trabalhar, ele estava como se tivesse dormido a noite inteira, chegando àquela hora junto 

com a gente. Tinha uma capacidade de trabalho fora de série. Muito competente”. 

Padre Elmiran dos Santos explanou em sua entrevista que Padre Waldemar era uma 

pessoa que realmente amava a Universidade, que lutava, brigava e sofria em alguns momentos 

difíceis que passou estando a frente dela, enfrentando muitas dificuldades que na época a 

Unisantos estava passando. “[...] O reitor também estava na sala de aula. Isso também obrigava, 

com que ele também pudesse entender mais ainda a situação da Universidade, não era alguém 

que ficava no gabinete”. Alegou que Padre Waldemar sempre estava presente nos corredores 

da Universidade e que tal presença sempre foi muito importante, pois facilitava o acesso a ele. 

Disse ainda que em relação ao convívio com ele, o reitor e o professor eram a mesma pessoa, 

ou seja, ele agia da mesma forma, exercendo qualquer uma dessas funções.  
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O Prof. Antônio Fernando, disse que Padre Waldemar era aberto ao diálogo e dava a todos 

a oportunidade de se manifestar e apresentar suas ideias ou críticas, mas após todos serem 

ouvidos utilizava-se da sua autoridade para a tomada de decisão.  

 

[...] Ouvia, abria a discussão, mas na hora de bater o martelo, ele realmente 
não abria mão. Não no sentido do autoritarismo, mas no sentido da autoridade, 
que ouviu o que tinha que ser ouvido, falou quem tinha que falar, agora eu 
tomo a decisão. Não importa quem era a favor ou quem era contra. Se ele 
estava convicto que era aquilo, então acabou... Então fazia a coisa como tinha 
que ser, era muito respeitado, pelos funcionários aqui dentro, mas não era 
aquele respeito da subserviência. Era o respeito do reconhecimento, era a 
pessoa que conversava com todos os funcionários, passava “oi, bom dia...” ia 
lá para cima, para sala dele. Então, uma pessoa que realmente marcou uma 
época, não porque era o primeiro, mas porque ele deu uma característica ao 
fato de ser o primeiro. 

 

Continuou afirmando que Padre Waldemar era um homem que trabalhava de segunda a 

sábado, e até domingo caso fosse necessário. “Essa história de que sábado ‘não tem expediente’ 

para ele tinha expediente sim, ficava aí depois do almoço, marcava reunião de sábado, o pessoal 

ficava louco. [...] Não era fácil não, realmente ele era dedicado”. Segundo ele, Padre Waldemar 

entregou-se a causa com dedicação, pois aquilo era o que desejava, gostava de fazer e o fez com 

muita competência. Mencionou também que as pessoas que trabalhavam com ele, vendo o seu 

empenho “iam no embalo dele, você ia atrás”. Isso acontecia porque percebiam o quanto ele 

era dedicado e como se envolvia em tudo aquilo. Diante disso, acabavam aderindo “ali tinha a 

presença de uma pessoa de respeitabilidade”. Ou seja, ele contagiava aqueles que trabalhavam 

com ele. “Exatamente, contagiando é a palavra certa, não era nada imposto, você era contagiado 

pela dedicação dele, pela vontade dele de trabalhar, e trabalhava muito”.  

O Prof. Ricardo Galvanese relatou que o Padre Waldemar foi alguém que esteve 

envolvido com o projeto da Universidade desde o princípio, pois a sua história confunde-se 

com a história da Universidade Católica de Santos. Em sua opinião, Waldemar era alguém que 

possuía essa visão de futuro, tendo uma perspectiva do papel que a Universidade tinha que 

desempenhar dentro da sociedade e de sua importância para a Região da Baixada Santista e 

para a cidade de Santos. Recordou que Padre Waldemar ajudou a dar um formato de 

Universidade a Unisantos, talvez se baseando na experiência que tinha contraído da época em 

que estudou na Universidade Gregoriana em Roma. Um profissional extremamente sério, 

competente e que sabia conviver muito bem com a adversidade, bem como com a divergência.  
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Destacou ainda que na época a sociedade Brasileira estava em um período de 

redemocratização, na luta pela “diretas já”, diante da derrubada da ditadura militar. Segundo 

ele, o Padre Waldemar “era um democrata no sentido próprio do termo, então, não só em termos 

de convicções políticas. Ele podia ver com péssimos olhos todas as experiências totalitárias, 

ditatoriais, fossem a extrema direita ou a extrema esquerda”, sendo sempre um crítico do 

stalinismo e da ditadura militar no Brasil. Pois acreditava que ambos trouxeram muitos 

prejuízos as sociedades onde foram instalados, como perda da autonomia, perseguições, mortes 

e violações aos direitos humanos. Portanto, ele era um homem aberto a manifestações populares 

que visavam a busca da liberdade e dos direitos do cidadão.  

 

Na época eu era aluno e teve uma greve de professores na Unisantos e também 
manifestações, greves de alunos e nos dois casos, eu vi no Padre Waldemar 
uma atitude extremamente madura e responsável e de profundo respeito 
democrático a isso. Ou seja, ele percebia que algumas daquelas manifestações 
inclusive, eram fruto desses ares democráticos que a gente começava a respirar 
de novo no Brasil. Então, tinha essa perspectiva, de que não era só o 
movimento estudantil que ficava na frente da reitoria, gritando, fazendo 
barulho. Ali tinha uma juventude que começava a se dar conta de sua condição 
de cidadã. Então, ele compreendia isso [...]. Talvez o Padre Waldemar fosse 
muito mais democrático do que alguns de nós, nas convicções, na capacidade 
de aceitar, de ouvir. E da parte dos professores também, que eu achava 
admirável, os professores se organizavam, tinha a associação docente que 
organizava os professores, faziam reivindicações, faziam greves, assembleias 
dentro do espaço da Universidade. E eu não soube de nenhum professor que 
tenha sido demitido por causa disso, que tenha sido de alguma forma 
prejudicado em função disso. Então, muito pelo contrário, alguns dos 
professores que participaram ativamente dessas greves, depois ocupavam 
cargos, de direção, não tinham nenhum prejuízo quanto atribuição de aulas 
deles, ocupavam coordenação de projetos. Não havia nenhuma forma de 
perseguição por conta disso. Isso é um exemplo que infelizmente na sociedade 
atual está se perdendo (PROF. RICARDO GALVANESE). 

 

Assim, percebe-se que Waldemar Valle Martins era um homem democrático que defendia 

com veemência sua visão de mundo, exigindo ser respeitado em sua autoridade. Não era um 

homem autoritário, mas convicto com seus ideais. Ele entendia que não deveria haver nenhuma 

forma de retaliação a docentes ou discentes que participavam destes movimentos, em primeiro 

lugar por ser uma Universidade; e em segundo lugar, por ser uma Universidade Católica. Pois, 

nesse sentido teria necessariamente a obrigação de trabalhar através do diálogo, com o 

reconhecimento do outro e com a correção fraterna. 

Estes são os princípios que devem ser assimilados na própria gestão da Universidade 

Católica e o Padre Waldemar, como relatado em algumas entrevistas, em nenhum momento 
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retaliou nenhum professor por ter participado do movimento grevista ou deu tratamento 

diferente em sala de aula para alunos que tinham participado de mobilizações de protesto na 

frente da Universidade. Contudo, embora tenha agido com respeito para com os alunos, por 

parte de alguns, não foi tratado com o respeito que merecia receber.  

 

Ele como bom formador da juventude, como bom educador, conseguia ver 
naqueles jovens que talvez para além de algum excesso verbal, alguma coisa 
assim, algo extremamente positivo que era o exercício da cidadania. Assumir-
se enquanto cidadão, como alguém responsável por questões coletivas, como 
alguém que ultrapassa o mesquinho rol de preocupações egoístas, 
individualistas, consumistas e passa a pensar em temas que envolve outras 
pessoas e nesses temas a qualidade de ensino, a possibilidade de pagar uma 
Universidade enquanto particular, problema de valor, essas coisas e era um 
momento tensionado, tinha ali um processo inflacionário muito intenso. 
Então, todas as instituições, quer dizer todos os preços da economia eram 
reajustados e os salários não eram reajustados na mesma medida. Pois, quando 
reajustava mensalidades, obviamente você tinha reação dos alunos. E o Padre 
Waldemar pelo que eu pude acompanhar nisso, tratou sempre com muita 
serenidade isso (PROF. RICARDO GALVANESE). 

 

Recordou ainda do dia em que ele e outro aluno, que estudavam juntos Filosofia na época 

da greve estudantil, marcaram uma audiência com o reitor para conversar sobre a situação, 

fazendo uma espécie de representação informal dos estudantes para discutir com ele o que 

estava acontecendo na Universidade. Contou que ele os recebeu muito bem, de uma forma 

serena, equilibrada e explicou a situação em que se encontrava a Unisantos. Aqui percebe-se o 

respeito que ele nutria pelos alunos e professores. Destacou ainda um outro caso que explicita 

bem, sua tolerância com a diversidade e com a diferença. Entre o corpo docente da 

Universidade, no curso de Psicologia, havia um professor que era membro de um partido de 

esquerda, comunista. Afirmou o Prof. Ricardo Galvanese que tal professor, “[...] gostava de 

dizer do respeito que o Padre Waldemar tinha por ele, pelas convicções dele. Não houve nunca 

que eu saiba, preconceito, desconsideração alguma coisa assim, pelo fato dele ser comunista”. 

E alegou que o professor “era comunista de carteirinha mesmo”. Assim, revela-se o espírito 

democrático do Padre Waldemar e de abertura, proveniente de sua postura progressista e que 

talvez falte tanto hoje.  

Na visão do Prof. Ricardo Galvanese o problema está nos excessos e no fundamentalismo. 

“O Alceu Amoroso Lima já dizia que o problema estava no ‘ismo’; o comum é bom o 

‘comunismo’... O capital precisa para investir, mas o ‘capitalismo’... Tem um texto do Alceu 

Amoroso Lima fala que o problema é o ‘ismo’[...]”. Continuou afirmando que o Padre 
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Waldemar era uma pessoa extremamente lúcida neste sentido, possuidora de uma visão 

progressista da Igreja em questão de abertura com o mundo, dialogando com a ciência e com a 

sociedade. Entendia que a Igreja devia comprometer-se com os mais pobres, com os oprimidos.   

 

3.5.1 Inovação Acadêmica 

 

Um dos aspectos importantes da gestão de Padre Waldemar a frente da Unisantos foi a 

inovação acadêmica. Um evento que ilustra bem essa característica, foi a criação do já citado 

curso de pós-graduação sobre didática no ensino superior pelo Padre Waldemar em conjunto 

com a Prof.ª Conceição Neves Gmeiner e outros professores. Deste curso participaram dois 

entrevistados deste trabalho: os professores do curso de Psicologia da Unisantos, Hélio Alves 

e Iara Chalela. Este curso reflete um pouco da preocupação do educador Waldemar Valle 

Martins em preparar os docentes para o exercício de sua função primordial em sala de aula: 

educar os discentes. Enquanto atualmente tratam o ato de qualificar e instrumentalizar os 

professores como novidade, Waldemar já pensava nisso há 33 anos atrás.   

 

Estava nascendo a Universidade, eu fui contratado. Eu fiz o curso um ano e 
meio, lato sensu, na época nem se falava nisso e o padre Waldemar, já tinha 
pensado nisso em 1986. A primeira turma era de 1985, já como uma forma de 
instrumentalizar os professores. Então aprendi muito, como preparar a aula, 
tinha didática, tinha Filosofia, tinha vários módulos que davam um apoio para 
o professor. [...] Esse curso do Padre Waldemar, que agora falam que é 
novidade que tem que instrumentalizar o professor, Waldemar tinha pensado 
já em 1986 (PROF. HÉLIO ALVES). 

 

Com certa dose de orgulho e sorriso discreto nos lábios, o Prof. Hélio Alves disse a 

respeito do seu diploma: “assinado por ele, que eu levei para ele e falei: ‘eu quero que o senhor 

assine’”. Explicou que Padre Waldemar era o coordenador do curso, mas quem costumava 

assinar era a Prof.ª Conceição Gmeiner, que era a Pró-Reitora Acadêmica. Para ele foi uma 

experiência riquíssima e muito importante, tendo em vista que nem todos se preparam para 

exercer a profissão. Afirmou ainda que o curso lhe deu segurança e lhe alavancou de um jeito 

que foi essencial para seu desempenho como professor. “Era uma proposta dele, esse curso veio 

exatamente para suprir uma lacuna que era preparar os professores, mesmo os que já estavam 

trabalhando como professores, olha a visão dele...”. 

Recordou também em sua entrevista que professores tinham apoio da Universidade para 

participarem de congressos, seminários e outros eventos acadêmicos. Era somente apresentar 
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as propostas que a reitoria aprovava, pois na visão da mesma o investimento no colegiado era 

necessário. Assim, os professores saíam e faziam cursos, inclusive mestrados, como bolsistas, 

com o apoio da Universidade. Afirmou que vários professores da Psicologia, inclusive ele, 

fizeram seus mestrados com bolsa da Unisantos. Muitos estudaram na PUC em São Paulo e em 

Campinas. “Foi nessa onda que eu fui também”. 

 

Eu fui com bolsa para PUC de São Paulo. Entrei em 1987, mas neste ano a 
PUC foi descredenciada, porque não tinha produção suficiente. Então, o curso 
de Psicologia foi prejudicado. Eu saí e fui tentar a PUC de Campinas, mas 
com bolsa da Universidade. [...] Fiz meu mestrado lá. Se não fosse a 
Universidade eu não poderia bancar, ia ter que parar de trabalhar aqui para ir 
para lá, ficava um dia em Campinas, saía 4 horas da manhã porque entrava as 
sete lá, sete e meia e ficava até as dezenove. Porque parar de trabalhar e pagar, 
era caro (PROF. HÉLIO ALVES). 

 

Era um reitor extremamente preocupado com a capacitação de seus professores, visando 

sempre ter no corpo docente da Unisantos, professores de alto nível. Segundo o Prof. Hélio 

Alves este sempre foi o diferencial da Universidade Católica e o motivo de sempre estar à 

frente. “Porque ele puxava, dava o ‘start’ e recebia as opiniões, as propostas, ouvia e bancava, 

estava junto. Então, os professores tinham o apoio [...] Ele também tinha o projeto dele, isso 

sempre ficou muito claro, isso para ele ‘como deveria ser a Universidade Católica”’. 

Denominou Padre Waldemar de visionário, pois enxergava a necessidade de investir nos 

professores e não regulava meios financeiros. Entendia que o retorno se daria em qualidade de 

ensino para os alunos, considerando que os professores ficariam satisfeitos e se sentiriam mais 

valorizados e confiantes para o exercício de sua profissão. Ele acreditava e investia em 

formação.  

Prof.ª Maria Helena Lambert, afirmou que ele sempre foi uma pessoa bem aberta, a frente 

do seu tempo, promovendo debates. Muito preocupado com a formação dos professores e 

proporcionando-lhes momentos de capacitação.   

Um homem idealista que tinha um projeto de Universidade próxima do povo, que se 

colocasse a serviço deste povo.  

 

Então, ele tinha um projeto dele, isso era muito claro, um projeto de 
Universidade que era dele e ele implantou. Ele falava sempre assim: “o ideal 
era derrubar estes muros, fazer um jardim, como tem Universidade nos 
Estados Unidos, tirar o muro e o pessoal ter acesso”. Ele falava isso, tinha um 
projeto de Universidade e de reunir todos os cursos, porque na época era na 
Rua 7 de setembro, Serviço social e Comunicação; outro na Rua Euclides da 
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Cunha que tinha alguns cursos, o Direito era lá na Av. Conselheiro Nébias. 
Ele falava: “tem que juntar tudo, porque os alunos podem andar de curso para 
curso enriquecendo os seus currículos e tendo acesso. Aqui não, é um curso lá 
na Conselheiro, o outro curso lá na 7 de setembro”. [...] Isso, apesar de Santos 
não ser tão grande. Mas a ideia dele era reunir o maior número de cursos e 
nessa visão de tudo aberto, contato direto da população. [...] Para a época era 
uma novidade, porque ele falava “isso aí nós vamos conseguir, essa é a meta, 
de trazer a população para Universidade” (PROF. HÉLIO ALVES). 

 

Revela-se aqui o visionário, o homem além de seu tempo. Tanto que anos depois a 

Universidade Católica de Santos conseguiu reunir quase todos os seus cursos de graduação e 

pós-graduação em um único campus, o Dom Idílio José Soares, situado à Av. Conselheiro 

Nébias 300, em Santos, com exceção da Faculdade de Direito que se localiza na mesma avenida 

e que abriga também o curso de Arquitetura e Urbanismo.  

 

3.5.2 Acessibilidade  

 

Waldemar Valle Martins foi classificado por todos os entrevistados como uma pessoa 

extremamente acessível. Não era necessário agendamento para conseguir falar com ele, 

bastando encontrá-lo pelo campus da Universidade. Em situações como essa, costumava 

chamar a pessoa para tomar um café com ele na cantina.  

Segundo o Prof. Hélio Alves, “era uma coisa sempre acessível, não tinha essa coisa 

burocrática, de ter que passar por não sei quantos. Mas era o jeito dele, isso era dele, até porque 

não existia um modelo, ele que criou esse modelo. Então, era contato direto com ele, era muito 

fácil”. Da mesma opinião é a Prof.ª Maria Helena Lambert que afirmou que as pessoas tinham 

bastante liberdade para conversar com ele. Quando não concordava com algo, rebatia, mas 

sempre aberto a opinião do outro e ao diálogo.  

Irmã Alódia Maria também relatou que ele era extremamente acessível e quando 

precisava de algo, ele estava sempre disposto a ajudar. “Eu acho que a maioria admirava o Padre 

Waldemar, gostavam dele, ele atendia muito bem. Pelo menos eu nunca tive nenhum 

comentário a respeito dele, eu nunca ouvi”.  

Também era um homem muito próximo dos funcionários segundo a Prof.ª Neusa Vicente, 

ajudando na medida do possível quando era preciso. Estes também nutriam por ele uma grande 

admiração.  
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De uns funcionários mais do que outros, mas sempre se preocupava se 
estavam bem de saúde, sempre procurava dar uma assistência, é o que eu me 
recordo, sempre tratou com respeito. Ele tinha um olhar muito humano. Tinha 
uma copeira, uma nordestina arretada, simples e que na sua simplicidade tinha 
seu jeito de falar. Nossa, ela o adorava e ele entendia essa simplicidade da 
população. Tinha um caso de um português que acabou nosso porteiro, porque 
um dia o Padre Waldemar o viu carregando um carrinho com pedras 
sextavadas, logo que virou Universidade em 1986, porque estavam naquele 
terreno que tem atrás, aquele estacionamento que tem atrás da mantenedora, 
não era daquele jeito, era terra. Estava um calor de 40º e foi um empreiteiro 
que contratou este senhor e ele já tinha idade. Você sabe que depois daquele 
serviço o Padre Waldemar foi conversar com ele e conheceu a sua história e 
deu-lhe o emprego de porteiro. Era Deus no céu e Padre Waldemar na terra. 
Uma vez ele se colocou na frente do trólebus para pará-lo porque o Padre 
Waldemar estava saindo e não viu. Ele foi atropelado, foi parar do outro lado. 
Da gratidão que ele tinha pelo Padre Waldemar.  

 

A Prof.ª Yza Fava de Oliveira também confirmou que ele era próximo das pessoas. “Ele 

era muito dedicado conhecia os problemas de todos nós e tentava resolver os problemas de 

todos nós da melhor maneira possível”. E continua, “sempre foi, não só aos professores, mas 

aos funcionários e principalmente aos alunos. Se o senhor conversar com alunos dele, vai 

receber essa informação. Ele era dedicadíssimo ao ensino”. Ainda, segundo ela, Padre 

Waldemar conseguia agregar as pessoas e fazer com que trabalhassem junto dele. Conseguia 

que as pessoas usassem todas as suas competências através da dedicação que tinham para com 

ele. 

Isso também é recordado pelo Prof. Luiz Cancello que afirmou que o Padre Waldemar 

era um reitor que circulava, mesmo nos piores momentos estava sempre acessível, sendo uma 

pessoa que qualquer um podia abordar no corredor, porque ele não metia medo. “Waldemar era 

mais acessível que todo mundo. Eu não me lembro de ninguém se queixar de não ter acesso a 

ele”. 

 Dr. Fúlvio Casal falou a respeito da postura do Padre Waldemar. 

 
Ele tinha o trato fácil, podia se chegar a ele com facilidade, não tinha pose 
nenhuma, nesse aspecto com os funcionários... Havia muito respeito, porque ele 
não era de muita brincadeira e tinha uma postura que, às vezes, distanciava um 
pouco... Mas se chegasse nele, ele sabia brincar, tinha um bom temperamento 
nesse aspecto e você brincava muito com ele e ele aceitava. 

  

Com foi relatado pelos entrevistados, Padre Waldemar, era uma pessoa muito acessível 

e para falar com ele não havia burocracia. Ele tinha tanto disponibilidade para receber as 

pessoas, como flexibilidade de ouvir ideias e posições diferentes da sua. Sem dúvida, essa 
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postura que ele apresentava trazia todo um diferencial para sua atuação como reitor, agregando 

ainda mais pessoas. 

 

3.5.3 Participação em organismos nacionais 

 
Ao longo de sua trajetória como educador, professor e intelectual, Waldemar Valle 

Martins fez muitas amizades com pessoas ligadas a outras instituições, conseguindo ganhar 

projeção nacional e participar de decisões importantes no campo educacional Brasileiro. 

Construiu um prestígio inigualável e seu nome se tornou conhecido nacionalmente, 

principalmente entre as Universidades Católicas do Brasil, atuando através da Associação 

Brasileira de Escolas Superiores Católicas (ABESC) em que foi presidente por dois mandatos 

e onde se tornou muito respeitado. De acordo com a Prof.ª Maria Helena Lambert muitos 

encontros da ABESC foram realizados em Santos graças a influência e prestígio que Waldemar 

gozava junto a Associação.  

A Prof.ª Maria Helena Lambert recordou que ele era muito conhecido no meio 

universitário, porque participava muito das atividades do Conselho dos reitores e da ABRUC. 

“Inclusive falava muito, era convidado para fazer palestras. Por isso que eu acho que ele era um 

intelectual. Ele tinha um bom nome, tanto que ele era presidente da ABESC, foi eleito 

presidente”. Entretanto, segundo ela, sua frequência proporcionava um bom trânsito dentro 

desta Associação.  

 

       
Figura 71 – Carta de Dom David                     Figura 72 – Homenagem da ABESC ao Padre Waldemar como seu ex-presidente 
por ocasião da eleição do Padre Waldemar                                      
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Segundo a Prof.ª Yza Fava de Oliveira, por ter sido presidente da ABESC, Padre 

Waldemar tinha o Brasil a disposição dele. Além disso, fez parte do Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras (CRUB), onde ele também era muito bem-conceituado e quisto.  

Waldemar em conjunto com outros Reitores de algumas Universidades também lutou 

pela fundação de uma outra Associação; a das Universidade Comunitárias, que buscavam serem 

vistas como sociais e assim, conseguirem subvenção do Estado.  

 

O que houve foi o seguinte: ele queria criar realmente um grupo dentro do 
CRUB que marcasse sua presença independente das federais. Ele conseguiu 
estabelecer um grupo forte dentro do CRUB com as comunitárias. Eu acho 
que não chegou a ser, eu não me lembro, uma instituição a parte, me parece 
que era um segmento dentro do Conselho de Reitor das Universidades 
Brasileiras, que eram as comunitárias, e passaram a ter uma força muito 
grande de respeitabilidade. Porque as federais dominavam tudo, mas essas 
escolas que são particulares, sem fins lucrativos, tem toda uma filosofia para 
o atendimento da comunidade, que não é só o atendimento da educação, mas 
realmente de trabalho, de periferia, de trabalho cultural, social, uma coisa 
muito ampla... E que na época, realmente agora estou começando a recordar... 
Me parece um segmento, dentro, não para criar uma separação, mas para 
marcar uma presença, porque as Federais dominavam tudo (PROF. 
ANTÔNIO FERNANDO). 

 

 
Figura 73 – Carta ao Secretário da Educação Superior 
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Prof. Antônio Fernando explicou que o objetivo do Padre Waldemar não era provocar 

“um racha” no CRUB, mas tal atitude foi algo que se tornou necessário diante da 

desconsideração do CRUB com relação a esse tipo de Universidade. “Havia uma certa 

desconsideração das federais com relação as comunitárias, como se as comunitárias fossem um 

subgrupo”.40Então se chegou ao seguinte pensamento “vamos montar um grupo nosso, sem 

brigar, vamos continuar no CRUB”. Assim nasceu a Associação Brasileira das Universidades 

Comunitárias (ABRUC).  

 

Quase todas as PUC’s entraram e permitiram, inclusive, escolas que não eram 
Universidades. [...] Parece que as Marcelinas de São Paulo, que também 
entraram, Mackenzie. Porque era comunitária, não tinha religião na história. 
A Metodista de Piracicaba. Eram três Universidades, eram as PUC’s de Rio, 
São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, a Unisantos, a Mackenzie e a Metodista 
(PROF. ANTONIO FERNANDO). 

 

Segundo a Prof.ª Neusa Vicente, a Unisantos teve um reitor de nível internacional, visto 

que ele representou as Universidades Católicas Brasileiras em 1989 em um encontro em Roma 

com o Papa João Paulo II sobre a educação católica. Foram Waldemar e um reitor mexicano 

representando a América Latina. Diante das demandas levantadas pelas questões solicitadas 

pelo Papa, houve a necessidade de um novo encontro meses depois e desta vez, Waldemar foi 

como o único representante da América Latina. Era extremamente articulado e se correspondia 

no Brasil com pessoas na ABESC e na CNBB.  

 

 
Figura 74 – Encontro com o Papa João Paulo II em Roma 

                                                      
40 A ABRUC foi formada originalmente pelas PUCs de SP, PR, MG, RJ, RS e Campinas; UNICAP, UNISANTOS, 
UCG-GO, UCPEL, UCP, UCS, UPF, UNISINOS, USU, UNIMEP, UNIJUI, USF, USC, UCSAL, ULBRA. 
Atualmente conta com 67 universidades associadas. Cf. http://www.abruc.org.br/nossas-associadas 
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Deste encontro, o Papa João Paulo II emitiu uma Constituição Apostólica chamada Ex 

Corde Ecclesiae, promulgada em 15 de agosto de 1990, entrando em vigor no ano seguinte. O 

objetivo central desta constituição era definir ou redefinir o catolicismo das instituições 

católicas de ensino superior.  

Após estudo deste documento, Padre Waldemar Valle Martins, em conjunto com a Prof.ª 

Dr.ª Maria Apparecida Franco Pereira e com os estudantes na época Paulo Fernando Campbell 

Franco e Dr. Henrique Seiji Ivamoto formularam um caderno de Pós-graduação em educação 

com o título de A identidade e missão da Universidade à luz da Constituição Apostólica 

“Ex Corde Ecclesiae” – orientações para a pesquisa, buscando interpretar a Constituição a 

fim de que a mesma pudesse ser implantada na Unisantos.  

 

 
Figura 75 – Caderno de Pós-Graduação 

 

Além disso, lecionou na Pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP) na área da educação.  

Prof. Fábio Maimone afirmou que no âmbito acadêmico ele sempre era convidado para 

bancas examinadoras. “Se ele quisesse ele viveria disso, porque a PUC, a USP, a Federal do 

Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, todo esse povo chamava o 

Waldemar. Era uma honra tê-lo em uma banca de Heidegger, de Sartre, de Teilhard Chardin”.  
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           Figura 76 – Carta a um orientando                       Figura 77 – Carta anunciando defesa de seu orientando 

 

Quando saiu da reitoria em 1990, Padre Waldemar fundou uma associação chamada 

APES (Associação Pastoral de Ensino Superior), em que as reuniões se davam aos sábados e 

nas quais ele trazia palestrantes que refletiam questões ligadas a Teologia e Filosofia com o 

intuito de ajudar os cristãos leigos na pastoral de suas comunidades.   

A criação da mencionada APES, é um exemplo claro dos esforços que Waldemar fazia 

para que o conhecimento e a cultura estivessem acessíveis a um número cada vez maior de 

pessoas. Para Gomes e Hansen (2016, p. 26), os intelectuais mediadores têm sua energia de 

trabalho direcionada para a construção de meio que proporcionem impacto na sociedade, 

através do acesso a bens culturais.  

 

Como sujeitos históricos, que se envolvem na produção cultural de bens 
simbólicos, reconhecidos por comunidades de pares como inovadores, 
constituindo um “pequeno mundo intelectual”. Logo, um conjunto mais restrito 
que pode ser considerado uma elite intelectual. Mas também, numa acepção 
mais ampla e numerosa, estariam os intelectuais mediadores, cuja atenção 
primordial se volta para práticas culturais de difusão e transmissão, ou seja, 
práticas que fazem “circular” os produtos culturais em grupos sociais mais 
amplos e não especializados. 
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Figura 78 – Reunião da APES 

 

Diante dos depoimentos, pode-se observar o grande envolvimento que Padre Waldemar 

tinha com diversas organizações. E como sua participação e dedicação, certamente 

contribuíram para que tivesse contatos com mais pessoas e também se tornasse mais conhecido 

no meio acadêmico, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de sua rede de 

sociabilidade.  

 

3.5.4 Sociabilidade 

 

A existência de uma rede de sociabilidade é um fator importante para a articulação de 

determinados projetos. Segundo Bourdieu (2001, p. 67), é a soma de recursos atuais ou recursos 

potenciais com ligação direta à um grupo de pessoas possuidoras de propriedade comuns, 

conectadas por motivos permanentes e úteis.  

 

O volume do capital social que um agente individual possui depende então da 
extensão da rede de relações que ele pode efetivamente mobilizar e do volume 
do capital (econômico, cultural ou simbólico) que é posse exclusiva de cada 
um daqueles a quem está ligado. Isso, significa que embora seja relativamente 
irredutível ao capital econômico e cultural possuído por um agente 
determinado ou mesmo pelo conjunto de agentes a quem está ligado (como 
bem se vê no caso do novo rico), o capital social não é jamais completamente 
independentes deles pelo fato de que as trocas que instituem o inter-
reconhecimento supõe o reconhecimento de um mínimo de homogeneidade 
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“objetiva” e de que ele exerce um efeito multiplicador sobre o capital possuído 
com exclusividade (BOURDIEU, 2001, p. 67).  

 

Como pode-se observar nos relatos feitos pelos entrevistados, Padre Waldemar havia 

constituído uma sólida rede de sociabilidade, que contava com personalidades das mais diversas 

áreas, sobretudo da educação. E que possuíam também um alto grau de capital cultural, 

econômico ou simbólico, possibilitando assim a facilidade de diversas articulações, oferecendo 

também uma contrapartida, já que Waldemar também era detentor de tais características. 

 

A existência de uma rede de relações não é um dado natural, nem mesmo um 
“dado social”, constituído de uma vez por todas e para sempre por um ato 
social de instituição (representado, no caso do grupo familiar, pela definição 
genealógica das relações de parentesco que é característica de uma formação 
social), mas o produto do trabalho de instauração e de manutenção que é 
necessário para produzir e reproduzir relações duráveis e úteis, aptas a 
proporcionar lucros materiais ou simbólicos. Em outras palavras, a rede de 
ligações é o produto de estratégias de investimento social consciente ou 
inconscientemente orientadas para a instituição ou a reprodução de relações 
sociais diretamente utilizáveis a curto ou longo prazo, isto é, orientadas para 
a transformação e relações contingentes, como as relações de vizinhança, de 
trabalho ou mesmo de parentesco, em relações, ao mesmo tempo, necessárias 
e eletivas, que implicam obrigações duráveis subjetivamente sentidas 
(sentimentos de reconhecimento, de respeito, de amizade, etc.) ou 
institucionalmente garantidas (direitos) (BOURDIEU, 2003, p. 68). 

 

Todas essas experiências que teve dentro da ABESC e do CRUB permitiram a Waldemar 

Valle Martins esses tipos de relações, além do fato de ter lecionado nas Faculdades Associadas 

do Ipiranga e na PUC de São Paulo. Seu período como professor no Seminário Central do 

Ipiranga, onde lecionava para jovens seminaristas que se tornaram padres e alguns 

posteriormente bispos, proporcionou ao Padre Waldemar se tornar respeitado dentro da CNBB 

como padre e professor. Junte-se a isso sua amizade com o cardeal-arcebispo de São Paulo, o 

lendário Dom Paulo Evaristo Arns, que é reconhecido internacionalmente como defensor dos 

direitos humanos. Era também conhecido por Dom Helder Câmara e Dom Luciano Mendes de 

Almeida.  

Um de seus grandes amigos foi Dom Luciano Cabral Duarte, Arcebispo de Aracajú, que 

durante o período de 1974 a 1986 foi membro do Conselho Federal de Educação e com ele 

mantinha constante contato. Encontravam-se algumas vezes em Campos do Jordão, pois ambos 

possuíam parentes nessa cidade. Dom Luciano Cabral trabalhou bastante no Conselho para a 

aprovação de alguns cursos da Unisantos e também para a criação da Universidade.  
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     Figura 79 – Carta ao Reitor da PUC Campinas      Figura 80 – Carta a Dom Luciano Cabral Duarte 

 

 

Esse aspecto de sociabilidade também apareceu nas entrevistas que foram realizadas, 

confirmando que Padre Waldemar era visto como educador e intelectual em Santos e no Brasil.  

Segundo Padre Ricardo Marques, ele era reconhecido como educador em toda a cidade 

de Santos. “Então, olha aí a importância dele como educador, ele era conhecido na cidade toda, 

pelos políticos, pelos intelectuais, acadêmicos. Então, a importância dele extrapolou a própria 

Universidade”. Entretanto, para o Padre Francisco Greco, “ele era mais conhecido fora daqui, 

do que conhecido aqui dentro; mais reconhecido fora daqui do que reconhecido aqui dentro”. 

Quando foi Reitor da Unisantos, Padre Waldemar convidou algumas pessoas importantes 

da cidade para montar o conselho da Universidade.  

 

Muitos membros da nossa sociedade santista fizeram parte, todos convidados 
pelo Waldemar, muitos amigos dele, porque tinha isso: Waldemar chegava em 
qualquer lugar, era “o Padre Waldemar” todo mundo sabia, conhecia, 
respeitava muito. E com isso ele deu uma marca pessoal muito forte ao 
governo dele, as pessoas que vinham aqui, não vinham com “lero lero” não. 
Se “é, é, se não é, não é, acabou”. E foi um momento muito bom e necessário, 
porque era o primeiro mandato, o primeiro período, ninguém sabia o que era 
a Unisantos (PROF. ANTÔNIO FERNANDO). 
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Relatou ainda que diversas personalidades ligadas a Igreja no Brasil passaram por Santos 

a convite do Padre Waldemar, consequência de sua influência junto a CNBB. “Trouxe Dom 

Luciano Mendes de Almeida para celebrar missa aqui na Pompeia, missa de aniversário. [...] 

Trouxe Dom Helder, ele recebeu o título Doutor Honoris Causas da Universidade”.41 Além de 

trazer tais pessoas para Santos, Padre Waldemar trouxe alguns encontros de nível nacional, o 

que era possível graças ao prestígio que possuía. “Ele trouxe, por exemplo, encontros conjuntos 

entre CNBB e ABESC patrocinados por ele, pela ABESC e não pela CNBB”. 

 

 
                                                     Figura 81 – Dom Hélder Câmara 

 

O professor revelou que certa vez foi representar o Padre Waldemar em um encontro e 

ficou surpreso como ele era conhecido em todo o Brasil.  

 

Eu me lembro que uma vez fui ao encontro, minha memória falha um pouco, 
como nós éramos membros do CRUB, conselho de reitores e membros da 
ABESC éramos convidados. Os encontros de comunicação eu ia, tanto os do 
CRUB como os da ABESC. O reitor da PUC do Rio foi fazer a abertura e no 
coquetel me perguntou: “Você, donde é?” Eu respondi: “da Católica de 

                                                      
41 Por sua contribuição à educação e à história do País, o arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Helder 
Câmara, recebeu das mãos do reitor Waldemar Valle Martins, o título de Doutor "Honoris Causa", em cerimônia 
realizada no dia 28 de setembro de 1987, na Universidade Católica de Santos. Cf. 
http://www.unisantos.br/linhadotempo/themes/linhadotempo/laureados/dom-helder-camara.html 
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Santos”. “E o Waldemar está bem?” “Waldemar está bem...”. Olha, que coisa 
impressionante... Uma vez, uma situação também parecida. Na Católica do 
Paraná. A Católica do Paraná é dos Maristas e também teve um caso que eu 
também estava lá, eu não me lembro quem me questionou: “você é de Santos? 
Tudo bem? Tem contato com o Waldemar?” “Claro que tenho, trabalho com 
o Waldemar” [...]. Fizemos muitas amizades, eles gostavam muito do 
Waldemar e quando a gente ia para lá ou eles vinham para cá, como sabiam 
desse relacionamento, eles nos tratavam muito bem. Eu fui duas vezes na 
Bahia, na Católica e naquela época, as duas vezes que fui lá, já não era mais o 
Zé Carlos de Almeida, já era uma senhora. A Sr.ª Liliane Mercure era reitora, 
foi reitora uns oito anos ou mais. Fizemos dois encontros lá. Então eu chegava 
lá e todo mundo “E o Waldemar? E o Waldemar?” (PROF. ANTÔNIO 
FERNANDO). 

 

Continuou relatando que ele já tinha muita influência e passou a ter mais quando se tornou 

presidente de ABESC, “porque o pessoal viu que tinha um presidente que podia acreditar, que 

podia confiar”.  

 

 
 

Figura 82 – Participação na 37ª reunião do CRUB em Campinas 
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Figuras 83 e 84 – Reunião do CRUB em São Luís – Maranhão (25 a 28/07/1989) 

 

Segundo Gomes e Hansen (2016, p. 24), os intelectuais mediadores são identificados 

como pertencentes a um meio que forma “redes e lugares”, construindo relações específicas 

que proporcionam a existência de ideias e valores. Sendo assim, a sociabilidade é um fator de 

análise para os intelectuais político-sociais. Considerando as interações sociais relatadas pelos 

ex-alunos de Waldemar, observa-se a construção dessa rede e os espaços de discussão e atuação 

proporcionados por sua existência. 

 

Nessa abordagem, os intelectuais estão sempre imersos nas sociabilidades que 
os situam, inspiram, demarcam e deslocam através do tempo/espaço. Justo por 
isso, a proposta de se fazer uma história dos intelectuais incorpora outras duas 
categorias fundamentais. A primeira é a de trajetória intelectual, em que o 
percurso profissional do intelectual é acompanhado tendo em particular 
consideração os vínculos que estabelece com matrizes, tradições e genealogias 
intelectuais, e atentando sempre para sua dupla face cultural e política. O estudo 
de trajetórias, individuais ou coletivas, não se faz sem a articulação às redes e 
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lugares, cuja construção e ação devem ser analisadas para a compreensão das 
intenções e ações desses atores (GOMES E HANSEN, 2016, pp. 24-25). 

 

O Prof. Ricardo Galvanese também confirmou que Padre Waldemar era muito conhecido 

no meio acadêmico brasileiro. Relatou que nos encontros que participou como estudante de 

Filosofia, sempre que mencionava ser aluno da Unisantos, palestrantes, reitores de outras 

Universidades, conferencistas faziam comentários a respeito de Waldemar Valle Martins com 

admiração e respeito enquanto intelectual e pensador. Teve oportunidade de ver em diversos 

momentos referências a comentários dele ministrados em palestras sobre Mounier, Heidegger, 

Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, pré-socráticos.  

 

Eu lembro que estava no último ano do curso de Filosofia e houve em Belo 
Horizonte, Minas Gerais, um congresso de Filosofia promovido pelos jesuítas, 
um Congresso Brasileiro. Nesse congresso uma das motivações dele era 
também a celebração dos 70 anos do Padre Henrique Cláudio de Lima Vaz, 
que foi talvez o maior intelectual católico da segunda metade do século XX 
no Brasil. E eu tive a oportunidade, a honra de ir lá representando a Unisantos 
como aluno, sendo o único aluno a estar lá, e lá estavam alguns grandes 
intelectuais brasileiros inclusive desse campo do pensamento filosófico 
católico, além do próprio Padre Henrique Cláudio de Lima Vaz alguns outros 
grandes nomes. Agora a memória começa a falhar, mas posso até depois 
recuperar um pouco, Manfredo de Oliveira, por exemplo... Pedro Dalle 
Nogare, que é um dos grandes historiadores da Ação Católica no Brasil. [...] 
Enfim, tinha uma batelada, eu fiquei admirado, ainda garotão, vendo lá 
aqueles intelectuais de primeiríssima linha e me metendo nas rodinhas de 
conversa. Tinham muitos professores e alguns alunos metidos a besta, eu era 
um deles. E assim, era muito interessante que quando eu chegava todos 
obviamente numa atitude de compaixão por aquele jovem que estava no meio 
da rodinha, sem entender muita coisa, mas tentando dar pitaco na conversa... 
Daí quando me identificava que era da Unisantos, imediatamente “Padre 
Waldemar Valle Martins”. Eu fiquei admirado, “meu Deus do céu”, isso com 
grandes nomes do pensamento brasileiro, todos conheciam o Padre Waldemar 
Valle Martins e insistiam “por favor, diga que eu mandei um abraço para ele, 
que ele está devendo uma visita, uma conversa”. Então ali eu percebi, naquele 
último ano de faculdade, quer dizer eu já tinha uma grande admiração pelo 
Padre Waldemar, percebi a extensão da ação dele, e assim, todos o 
reconheciam não somente como um dos diretores.   
 

O professor disse que ficou surpreso, pois neste encontro que reunia diversos filósofos e 

reitores de Universidades Católicas do Brasil, o nome do Padre Waldemar quando era 

mencionado, todos se recordavam e falavam dele com muito carinho e respeito. Afirmou que 

neste evento de Belo Horizonte, “estava presente um elenco todo da grande intelectualidade 

especialmente da intelectualidade católica Brasileira, mas não só católica. Então, tinha algumas 

grandes figuras do pensamento filosófico Brasileiro, foi um encontro de nível nacional mesmo”. 
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Então, eu fiquei admirado naquele encontro, como ele era conhecido e tinha 
uma repercussão nacional. O Padre Henrique Cláudio de Lima Vaz, eu tinha 
lido os textos dele desde o primeiro ano de Filosofia, era fã de carteirinha, a 
perspectiva dele heideggeriana. Achava aquilo espetacular, fora a história dele 
na própria Ação Católica, os textos de altíssima densidade no campo da ética, 
no campo da antropologia filosófica... para eu ter uma conversa com ele, já era 
uma honra. Ele era extremamente simpático, atencioso, e na hora que falei para 
ele que eu era da “Universidade Católica de Santos” pronto: os olhos dele 
brilharam e depois insistiu “olha, por favor, transmita lá ao Padre Waldemar os 
nossos cumprimentos”. Eu lembro que inclusive era para o Padre Waldemar 
estar nesse encontro, tinha alguma coisa relativa, a Unisantos naquela época, 
ainda tinha uma série de tratativas em Brasília. Eu tenho a impressão de que ele 
estava em Brasília e não pôde participar da reunião.  

 

Neusa Lopes recordou que em diversos eventos ligados a ABESC acompanhou 

Waldemar Valle Martins e presenciou em alguns momentos uma comunhão e empatia 

intelectual dele com Alceu Amoroso Lima, Ignácio Loyola Brandão e alguns outros que 

participavam destes encontros. Disse que diversas vezes foi buscar alguns intelectuais, não 

somente pertencentes a área da Educação, mas da Cultura em um nível geral, bem como 

ambientalistas. E ela pôde presenciar conversas interessantíssimas entre Waldemar e tais 

intelectuais. Esclareceu ainda que nos encontros nacionais via Waldemar conversando com 

intelectuais católicos e não católicos com a maior desenvoltura.   

 

 
Figura 85 – Agradecimento a Waldemar por subsídios fornecidos ao ministério da Educação 
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Em virtude do que foi mencionado, nota-se a relevância de suas participações nas diversas 

associações e instituições, bem como a criação e manutenção destas relações, proporcionando 

assim ambientes de discussão de ideias e articulações políticas. Waldemar antes de ter sido 

presidente da ABESC foi conselheiro e muitas pessoas interessadas em participar da Associação 

entravam em contato com ele para solicitar informações. Outro aspecto a se destacar é que ele 

ajudou na formulação de um documento intitulado Identidade e missão da Universidade 

Católica, fruto da XVI Assembleia Geral da ABESC que se deu em Santos de 20 a 22 de julho 

de 1984.    

 

                  
 Figura 86 – Carta Padre Alberto sobre ABESC                  Figura 87 – Documento ABESC 

 

3.5.5 Dificuldades à frente da Universidade  

 

No processo de criação e enquanto permaneceu a frente da Universidade, Waldemar Valle 

Martins enfrentou diversos obstáculos e dificuldades. Desde o início sua relação com a 

Visconde de São Leopoldo, mantenedora da Unisantos foi complicada. Por ser educador, tinha 

uma visão de Universidade diferente da diretoria da São Leopoldo, o que gerou conflitos e 

crises que acabaram levando a sua não reeleição como Reitor da Universidade. 

Com o reconhecimento da Unisantos, depois de seu empenho pessoal de edificar a 

Universidade, Padre Waldemar começou o projeto de uma carta consulta que ele tinha e que 

precisava ser implantado e com isso iniciou também os conflitos com a mantenedora. Nela 
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havia o conselho, que era formado por alguns professores, mas na diretoria da São Leopoldo 

não contava com a presença de professores, sendo formada por pessoas mais ligadas a área 

administrativa.  

A Prof.ª Maria Helena Lambert confirmou os problemas enfrentados pela Reitoria da 

Universidade com relação a São Leopoldo.  

 

Eu sou muito crítica em relação a isso porque eu fui reitora e também eu sei 
bem o que é isso. A mantenedora é formada por pessoas que não tem nada a 
ver com educação, então, tem uma visão completamente diferente [...]. A cada 
ano de aumento de mensalidade era um problema, porque a gente vivia a 
realidade dos alunos e eles não. Então, eles querem sempre uma mensalidade 
que é fora da realidade. Esses embates todos os reitores tiveram. 

 

Outra dificuldade relatada pelo Dr. Fúlvio Casal foi na época em que a Sociedade 

Visconde de São Leopoldo passava por um grave crise financeira e que a questão só foi 

resolvida quando o então Bispo Dom David Picão conseguiu junto ao Banco do Vaticano um 

empréstimo de 500 mil dólares que permitiu um “fôlego” a Universidade para que a mesma 

pudesse se reestabelecer e trabalhar. “[...] Pagamos integralmente, sem problemas nenhum. Foi 

uma vitória do Dom David, porque foi um empréstimo que veio sem fiador, sem coisa nenhuma. 

Com compromisso de pagar, através de contrato aquela coisa toda, pagava de seis em seis 

meses”. 

Dr. Fúlvio Casal disse que foi um período difícil, pois naquela época “tivemos duas 

quedas do nosso dinheiro com o dólar lá em cima, mas cumprimos graças a Deus. Mas daí que 

recompomos a finança, pois pudemos pagar tudo, atualizar tudo”. E em consequência desta 

situação, salários de professores foram atrasados, o que gerou muitas reclamações. Com o 

tempo mudanças administrativas foram feitas que permitiram reequilibrar as finanças, como a 

concentração da contabilidade da Universidade na mantenedora, pois até então, cada faculdade 

tinha a sua própria contabilidade. “Nós concentramos tudo na mantenedora e isso causou 

alguma dificuldade entre todos os diretores e criou uma situação difícil”.  

A Prof.ª Yza Fava de Oliveira recordou que o Brasil vivia um momento complicado na 

década de 1980, ainda sob a ditadura militar e não havia partidos políticos. Então, a política era 

feita dentro das Universidades entre professores e alunos. Por conta disso, Padre Waldemar, 

que estava à frente da Universidade, teve que enfrentar várias greves de professores e de alunos. 

“Não foi um período fácil, porque eles eram mobilizados politicamente externamente para agir 

na Universidade. E o Padre Waldemar com a seriedade que tinha, a competência que tinha, 
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sempre resolvia a contento. Mas foi um período difícil para nós”. Relatou ainda que os alunos 

eram principalmente do curso de História, uma turma muito politizada, que sempre estava 

envolvida com movimentos, bem como os professores.  

Apesar dessas greves terem sido uma dificuldade a ser enfrentada pelo Padre Waldemar 

e o afetando de certa forma, vários entrevistados relaram uma grande habilidade de lidar com a 

situação e que as greves não se davam por problemas pessoais com o Waldemar enquanto reitor. 

O professor Antônio Tadeu, que trabalhou com ele na Unisantos, relatou: “Eu sei que em uma 

das greves, eu era a favo, eu ia lá e a Cida brigava comigo. ‘Cida eu não faço greve contra o 

padre, eu faço contra a São Leopoldo, faço com o meu direito de ser professor e ganhar um 

pouco melhor’”.  

O Prof. Antônio Fernando confirmou que o processo de instalação da Universidade foi 

muito penoso, porque envolveu tirar a independência dos Reitores da Faculdades Católicas de 

Santos que ficaram submetidos ao Reitor da Universidade e a mantenedora.  

 

E o fato de você ser o primeiro, dar a cara que a Universidade precisava ter, 
era muito complicado e o problema da novidade nesse ponto ele foi muito 
inteligente. Ele não resolveu simplesmente, vou fazer assim, vou fazer assado. 
Ele foi conversar com os amigos, foi se confabular com os reitores das 
Católicas, ver como a coisa funcionava. Então, ele teve problemas sim. [...] E 
tocou o barco implantando, você sabe que a implantação foi muito 
complicada, órgãos novos, administração nova, departamentos, a própria 
configuração econômica e financeira. 

 

Continuando seu relato, o Prof. Antônio Fernando disse que foi muito complicado todo o 

processo, pois haviam vários vícios dentro das Faculdades. Haviam momentos em que era 

preciso se impor no sentido de que a partir daquele momento deveria funcionar daquela 

determinada forma. “Eu lembro que muitas vezes percebia o desconforto dele, ter que aceitar 

umas coisas assim, que não era bem o que ele queria, mas que eram necessárias naquele 

momento, justamente por causa dos vícios que vinham das Faculdades”. Recordou que durante 

o processo, Padre Waldemar teve que aparar muitas arestas e teve que enfrentar figuras 

lendárias das Faculdades.  

 

Porque no próprio período que antecedeu a direção geral e depois da 
Universidade, eu acredito que muitos nomes em um primeiro momento ele 
quis manter, para não haver uma ruptura, entende? [...] Aí depois, por 
exemplo, as famosas listas tríplices. Às sextas eram para reitoria, as listas 
tríplices eram para o governo das Faculdades. Entendo perfeitamente que 
alguns nomes ele não escolheu o melhor, escolheu o menos ruim, porque ia 
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dizer “não, não quero nenhum dos três”? [...] É uma situação que tem todo um 
contorno político que é aquela velha história, você contorna uns; não adianta 
tentar pois haviam alguns nomes. A Faculdade de Direito era uma faculdade 
que sempre contestou, houve uma certa contestação. O período dele, eu acho 
que ele teve muito mais dificuldades no período de diretor geral, do que no 
período de reitor”.  

 

Prof. Antônio Fernando explicou que no período em que foi Reitor, Waldemar enfrentou 

desafios também de outra natureza, como dar um “rosto” e um “molde” para a Universidade 

que estava nascendo. Como exemplo, cita o próprio contato dele com a comunidade e com a 

classe política. Tal relacionamento era muito importante, visto que era a primeira Universidade 

de Santos e da Região da Baixada Santista. A cidade de Santos nunca tinha tido uma 

Universidade, então era uma coisa nova e que chamava a atenção devido a sua importância.  

 

As próprias reuniões de conselho, tentar definir posições, ouvir as pessoas, 
tentar contemporizar algumas coisas que pudesse contornar. Por isso eu acho 
que ele foi importante nesses quatro anos, que apesar da autoridade, apesar da 
competência, do conhecimento, ele sabia ouvir, se explicar e as pessoas 
sabiam lhe entender. Então, ele teve dificuldades que conseguiu contornar. 
Depois eu penso, uma opinião pessoal, teve problemas por causa de um vice 
administrativo muito fraco. Ele tinha que evitar, por exemplo, a mantenedora 
continuava como a administradora. O setor administrativo batia muito de 
frente lá, e ele precisava eliminar o choque que era complicado, mas conseguiu 
se sair muito bem. Teve dificuldades sim, sem dúvida, não foi nenhum mar de 
rosas, muito pelo contrário, mas acho que ele teve muita prudência, muita 
calma, muita tranquilidade. E acima de tudo, muita franqueza para colocar as 
coisas na hora que tinham que ser colocadas: “olha, eu penso assim; eu acho 
que o caminho é esse”. E as pessoas respeitavam por ser quem ele era. O 
Waldemar não tinha que mostrar mais nada, para mais ninguém.  

 

Dr. Augusto Zago, observou que ele teve muitas dificuldades, mas nem sempre 

manifestava. “Ele ia muito para Brasília para conseguir a aprovação da Universidade, inclusive, 

a turma não aceitava o bispo Dom David, o bom militarismo não gostava dele”.  

Padre Francisco Greco afirmou que por diversas vezes via a preocupação dele com a 

Universidade, pois o eixo da vida dele sempre foi a Unisantos. “Então, toda vez que acontecia 

alguma coisa que ele era o atingido ele não ligava tanto, agora quando o atingido era a 

Universidade aí ele se descompensava todo”.  

A Prof.ª Neusa Vicente confirmou que os problemas financeiros também lhe deram muita 

dor de cabeça. Porque como a Universidade estava nascendo, era particular e a época era difícil, 

existiam dificuldades de investimentos e de conseguir verbas públicas, para seu crescimento. 

Relatou que ele teve divergências com a mantenedora, por conta de priorizar a Universidade. 
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Portanto, ele tinha um obstáculo muito grande para conseguir os investimentos necessários. 

Soma-se isso ao fato de que a Universidade tinha muitos professores de competência e que tudo 

estava começando. Havia também a questão da implementação da pesquisa e da estruturação 

administrativa proveniente da centralização na Universidade.  

Isso também foi um desafio, porque como relatou anteriormente a Prof.ª Neusa Vicente, 

estava tudo em um projeto de Universidade. Em uma citação longa, mas muito rica no sentido 

de revelar a importância e o impacto deste processo, afirmou: 

 

As nossas unidades universitárias ou então faculdades naquela época, foram 
sendo criadas com uma estrutura administrativa diferente, embora fossem 
todas da mesma mantenedora, cada uma tinha o seu departamento pessoal, sua 
tesouraria, unificar isso não é apenas juntar, é dar lógica, é ter uma sistemática 
de trabalho, a informatização ainda estava engatinhando. Esse foi um grande 
desafio. Primeiro, ele era um educador que se preocupava com “atividades 
fim”, mas as “atividades meio” também precisavam dessa estruturação [...] o 
grande desafio dentro do projeto pedagógico que precisa alinhavar a 
Universidade dentro das suas especificidades das unidades. Aí você junta 
professores da Arquitetura que são arquitetos, artistas, com os de Direito que 
são juízes, advogados, com os de Comunicação que é tudo jornalista, com os 
professores que tem formação mesmo pedagógica na área da educação, da 
Filosofia, com padres... Enfim, é um universo plural, é a pluralidade. Você 
também tem que fazer com que o departamento pessoal funcione 
adequadamente com todas as suas atribuições, a gestão financeira, a gestão 
institucional, porque agora a gente tem que pensar como uma Universidade, 
nós não somos mais a Faculdade de Comunicação, de Direito, nós somos a 
Universidade Católica de Santos. Então, aquilo que antes era fragmentado 
precisou ter um corpo único, uma cabeça única respeitando as especificidades. 
Isso também foi um grande desafio, “quem nós vamos colocar como secretário 
geral?” Já que tínhamos secretários nas unidades, “o que a gente vai fazer com 
esses secretários, como nós vamos fazer com os diretores das unidades?”, 
agora “onde vamos investir primeiro, na arquitetura?” Porque tudo o diretor 
vem com um pires na mão “aonde a gente tem mais inadimplência nas 
faculdades mais caras, na arquitetura, direito, de onde vem que cursos que a 
gente precisa abrir ou fechar, para atender a comunidade ou para segurar um 
pouco a questão financeira”. Então, ser o primeiro reitor por mais que você 
tenha capacidade intelectual, a experiência de sermos uma Universidade era 
nova para todos. Esse foi um desafio que não tem preço e mais do que isso me 
permita dar este testemunho. Estamos há mais de 30 anos como Universidade 
e termos definitivamente consolidados é trabalho dos primeiros. Esse é uma 
injustiça que a gente não pode permitir que aconteça. Padre Waldemar e seus 
sucessores conseguiram manter a Universidade, a implantação da pós-
graduação que é uma condição para continuar como Universidade, sem capital 
humano, tendo que trazer professores de fora. Nós temos que ir lá e ver que 
naquele momento não tínhamos nem no Brasil o número de doutores e mestres 
que nós temos. Onde buscar? Aonde tê-los para serem professores aqui por 
um custo muito menor que o de São Paulo? Como atender a demanda de uma 
região que não tem cacife financeiro, porque tudo aqui na nossa região é muito 
caro e os salários muito baixos? Essa é uma realidade que não se modifica, e 
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com São Paulo e São Bernardo com pós-graduações fortes e tradicionais tão 
perto. 

 

Como se pode perceber através desta citação, diversas foram as dificuldades que se 

colocaram àqueles que iniciaram o processo de implantação da Universidade Católica de 

Santos. Sem dúvida foi um desafio muito grande para o Padre Waldemar e sua equipe, bem 

como os professores todo o processo exemplificado acima. Apesar de tantas dificuldades e 

problemas com investimentos e verbas, Padre Waldemar buscou manter, enquanto foi Reitor 

da Unisantos, os princípios da instituição e implantar o projeto de Universidade e assim 

consolidá-la. A Prof.ª Neusa Vicente concluiu: “essa universidade é filha do Padre Waldemar, 

tem o DNA do Padre Waldemar. Pode ter impressões digitais de muitas pessoas, mas o DNA é 

dele”. 

Além de todo o seu esforço para a criação da Universidade, de seu processo de instalação 

e de todos os problemas que enfrentou, Padre Waldemar sofreu muito com a questão política 

interna da Unisantos. Dr. Fúlvio Casal relatou que ele estava sempre no meio dos professores e 

baseado em sua maneira de ser e agir, deve ter encontrado dificuldades. “Não tenho dúvida 

quanto a isso por causa do temperamento, precisava saber conviver com ele, porque senão 

soubesse era um adversário”. Afirmou que ele muitas vezes não cedia, sempre cônscio da 

responsabilidade e da inteligência que possuía, da cultura que tinha e isso ele não fazia por 

menos. “Também modesto, mas, tinha consciência absoluta de quanto era capaz e de que era 

um homem considerado. Tinha certeza que ele sabia, não sei se chegou a este ponto, mas era 

até um pouco vaidoso neste aspecto; ele sabia o quanto ele era capaz”. 

Os problemas maiores começaram a surgir dos constantes embates com a São Leopoldo. 

Segundo o Prof. Fábio Maimone os desentendimentos começaram a ficar frequentes e Dom 

David dava muito apoio para a mantenedora e isso criou uma cisão, porque com os constantes 

aumentos das mensalidades, Padre Waldemar desejava que a mantenedora abrisse os números, 

algo que não tinham interesse em fazer. Também circulava nos corredores da Universidade 

naquela época que Dom David o boicotava, “enquanto chanceler, resolvia as coisas com a 

mantenedora e o Padre Waldemar ficava sabendo depois. E eram coisas que diziam respeito à 

Universidade (PROF. PAULO CAMPBELL). Também é relatado que havia na Universidade o 

desejo de destruir a sua liderança “havia uma coisa que é inerente ao ser humano, havia uma 

certa inveja” (PROF.ª OSVALDINA DA SILVA).  
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O que fizeram com o Padre Waldemar, não se faz com ninguém, não é com o 
Padre Waldemar, não é com essa figura magnânima que foi o Waldemar Valle 
Martins, é com uma pessoa humana. [...] Eu acho que não é porque você não 
precisa mais ou porque o sujeito representa uma voz discordante que você vai 
simplesmente descartá-lo. Eu acho que isso doeu, deve ter doído muito, ele 
nunca falou nada, que eu saiba. Mas isso deve ter doído muito e colaborado 
com o final dele (PROF.ª IARA CHALELA). 
 

Segundo Ruth Lopes, havia a desconfiança de que Dom David tinha um certo ciúme do 

Padre Waldemar, “ele era muito mais inteligente, muito mais capacitado, tinha multidão atrás 

dele aonde ele ia, na Faculdade, nas paróquias, era assim. Já com Dom David, não”.  

Se havia algum problema de relacionamento entre Dom David e Padre Waldemar, “foi 

para o túmulo com os dois”. Fato é que Padre Waldemar não foi reconduzido a reitoria, apesar 

de todo o trabalho realizado à frente da Universidade Católica de Santos. Foi eleito para o seu 

lugar em 1990 o Prof. Francisco Prado de Oliveira Ribeiro, então Diretor da Faculdade de 

Direito. Tal situação criou um mal-estar muito grande entre a Universidade e a mantenedora.  

O Prof. Luiz Santana, em sua entrevista, destacou que o problema estava diretamente 

associado com a atuação do Padre Waldemar. Ele acredita que foi algo mais complexo, 

relacionado a própria Filosofia, o modo como ele a pensava e como a academia queria que 

fosse. Por ser um homem resistente, entende ele que toda a resistência um dia vira tensão e 

ocorreram algumas na época. Pois o desejo dele sempre foi o de que o curso de Filosofia 

formasse o pensador humano. “A luta dele era para isso, pessoas comprometidas com aquilo 

que falavam e pensando no ser humano, na pessoa”.   

 

E sobre ele, era um homem brilhante na minha concepção. Haviam 
comentários dele na época da escola, falavam que tinha amores, mas eu penso 
que todo intelectual, toda pessoa que é notória desperta essas histórias, e esses 
contos entorno dela. Se é fato, nós nunca ouvimos isso dele, nunca vimos nada 
que depusessem contra ele. Só eram histórias, mas uma certeza eu tenho, ele 
tinha duas paixões. A primeira era a Igreja, isso é inegável, ele trazia isso com 
ele, era indissociável. E a segunda era a Filosofia, e aí juntando essas duas 
você tem a figura do homem na visão dele, ele me indicou também Batista 
Mondin (PROF. LUIZ SANTANA). 

 

Na opinião do professor, Padre Waldemar era um homem apaixonado pela Igreja, pela 

academia, pela educação, pela Filosofia de modo geral. “Quando eu falo da Filosofia, falo de 

toda essa dinâmica, do produzir conhecimento, do saber, do pensar, do educar, do transmitir, 

do relacionar-se, do construir o humano. Assim que eu penso a Filosofia no que diz respeito ao 
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Padre Waldemar”. E essa postura e paixão poderiam ser o motivo de algumas pessoas terem 

resistência com a atuação dele. 

Dr. Fúlvio Casal explicou um pouco como as coisas se deram na época e o que acabou 

levando a não recondução de Waldemar Valle Martins ao cargo de Reitor da Universidade. 

Alegou que ele tinha um temperamento um pouco difícil, sendo um pouco centralizador 

também. Isso levou a embates complicados entre ele e a mantenedora.  

 

Lamentavelmente, eu tive dois momentos em que nós nos defrontamos 
praticamente e até hoje eu me penitencio disso, e não foi coisa melhor para 
mim. Por exemplo, quando ele ficou na Universidade e nós na mantenedora, 
a mantenedora sempre foi a controladora financeira da Universidade, ainda é 
até hoje, ela que fixava os valores, os salários dos professores, e houve uma 
certa confusão no que nós decidíamos e o que o Reitor poderia decidir também 
nessa área e, às vezes, uma vez ou outra, ele contrariava aquilo que nós 
estávamos dispondo. Nós éramos nesse ponto mais fechados, porque 
encontramos a Universidade em situação muito difícil e tínhamos necessidade 
de um controle mais rígido nas finanças, não podia haver abertura e uma vez 
ou outra ele era a favor de saber mais um pouco. Então nisso, nós nos 
defrontávamos e ele não gostava sinceramente quando era contrariado dessa 
forma. Ele não admitia muito ser contrariado, esse era o feitio dele, ele 
determinava certas coisas e aquilo era cumprido como ele queria. E não que 
ele impusesse a sua verdade, mas ninguém queria confrontá-lo naquilo que a 
gente via que ele fazia por uma questão íntima, que era do jeito dele e tudo. 
Mas, na verdade era o seguinte: a Universidade deve muito a ele, cresceu 
muito com ele, é um nome muito respeitado na Universidade [...]. Outra 
atitude lamentável que eu tive foi quando no segundo mandato, que já era por 
votação, eu não estava do lado dele. Eu trabalhei pelo Chico Prado e eu tinha, 
desculpe a falta de modéstia, uma certa influência no nosso conselho geral, 
naquele que decidia. Lamentavelmente eu não trabalhei para que ele tivesse o 
segundo mandato, mas sim o Chico Prado. O Chico era muito mais maleável 
e eu lidava mais com o Chico, uma pessoa que não dizia “não” [...]. Mas, Padre 
Waldemar era muito mais rígido e tudo mais, e nós achávamos que era hora 
de mudar. Infelizmente ele perdeu as eleições e o Chico foi o que deu 
continuidade (DR. FÚLVIO CASAL). 

 

Apesar dessas dificuldades permaneceu humilde, como é relatado pelo Padre Francisco 

Greco que disse o seguinte:  

 
O reitor voltou a ser professor, um simples professor na universidade. Já 
mostra muito na questão de quem é educador e de quem simplesmente é 
professor. Porque até hoje nenhum dos reitores da Universidade, depois que 
saíram, voltaram a ser professores, nunca mais foram ou saíram da 
Universidade, ou se aposentaram, ou simplesmente não voltaram para sala de 
aula. Para mim isso denota muita coisa: primeiro o educador não se liga no 
cargo, ele é educador, seja como reitor, seja como um simples professor, ou 
como coordenador do curso de Filosofia... Ele foi um simples professor. 
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Após deixar de ser reitor, Padre Waldemar deu continuidade nas suas atividades dentro 

da Universidade, sempre fazendo o seu melhor, ajudando os outros em tudo que lhe era 

solicitado. O Prof. Antônio Tadeu, incomodado com a aceitação e postura de Padre Waldemar 

diante desta situação, o questionou do porquê ele ajudava as pessoas que não valorizavam o 

trabalho que ele havia feito, e tranquilamente Padre Waldemar lhe respondeu “Faço pela Igreja, 

pelo serviço... minha função é de serviço”. Prof. Fabio Maimone, também questionou o motivo 

de Waldemar não ir embora para São Paulo e ficar dando aulas somente na Unifai, em 

Presidente Prudente ou alguma outra grande Universidade do país. E a resposta foi: “nasci em 

Santos e é aqui que vou servir”.  

Estes relatos apresentam o amor que Padre Waldemar tinha pela Universidade e pela 

cidade de Santos, além de sua humildade. Não ocupava o cargo de reitor pelo prestígio ou 

reconhecimento, mas sim para estar a serviço do próximo e da comunidade em que estava 

inserido, e continuou a fazer o seu melhor independente dos títulos ou cargos.   

Além dos problemas relatados anteriormente, Padre Waldemar enfrentou um outro que 

lhe tirou muitas noites de sono: a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Segundo a Prof.ª 

Neusa Vicente, a Faculdade de Arquitetura tinha um perfil próprio, bem diferente do restante 

dos outros cursos. Era um público muito diferenciado tanto pelos professores quanto pelos 

alunos. Não se pode esquecer que no início dos anos de 1980 era um período de recessão e de 

repressão política. Muitos intelectuais eram perseguidos, bem como a Igreja no Brasil. Santos 

particularmente era vigiada pelo regime ditatorial, porque Dom David Picão, como já citado 

neste trabalho, era visto como comunista. Os alunos da Arquitetura possuíam um 

comportamento mais livre e muito liberal fora dos horários de aula, organizando festas, fato 

que gerava reclamações por parte dos vizinhos que viviam protestando.  

 

Era muito difícil você administrar isso enquanto instituição católica, enquanto 
instituição de ensino. Comportamentos que naquele momento não eram muito 
bem aceitos pela sociedade, aquelas festas onde os jovens bebiam, fumavam, 
se beijavam, e os vizinhos ligavam reclamando. Então, como administrar isso, 
porque as reclamações vinham para o Diretor Geral [...]. Mas eu entendia 
mesmo e achava muito difícil para o Padre Waldemar, administrar uma 
situação de condenação da vizinhança, polícia sendo chamada. Afinal jovens 
tendo esse comportamento, ainda mais naquela época, eram comportamentos 
que chocavam, ficavam sem roupa, enfim... 
 

Isso também foi confirmado pela Prof.ª Maria Helena Lambert que recordou que 

Waldemar teve diversos embates com os alunos. “Porque os alunos daquela época, eram 
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completamente doidos. Nossa Senhora, aquela faculdade era uma dor de cabeça só. Os meninos 

eram completamente hippies naquela época, fumavam maconha, subiam no teto, uma vez 

deram uma festa lá”.  

 

    
Figura 88 – Carta a Dom Romano   Figura 89 – Carta de apoio do Padre Fernando Cardoso  

 

 

Com medo que a situação ficasse totalmente insustentável, Padre Waldemar fez uma 

convocação dos pais para relatar o que estava acontecendo e pedindo ajuda, pois tinha medo 

que a polícia invadisse o prédio ou levasse presos os alunos e que estes sumissem 

posteriormente. Havia relato de uso de entorpecentes, como maconha, o que tornava o problema 

muito mais grave. Ele acreditava que os pais não tinham conhecimento daquela situação, já que 

muitos alunos eram provenientes de fora de Santos, devido a Faculdade de Arquitetura ser uma 

referência na época no Brasil. “ Porque a Arquitetura de Santos, sempre foi referência no Brasil. 

Então, vinha muitos jovens de outros lugares do país e ele duvidava que os pais soubessem. 

Isso era verdade, não sabiam que seu filho estava fazendo aquilo, em uma faculdade cara, longe 

de casa” (Prof.ª NEUSA VICENTE). 

Tal situação levou alguns professores da Universidade a fazerem um abaixo assinado e o 

enviarem a Dom David Picão, em favor do Padre Waldemar. 
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Figura 90 – Abaixo assinado em favor do Padre Waldemar Valle Martins 

 

Entretanto, a Prof.ª Neusa Vicente deixou claro que não houve nenhuma atitude punitiva, 

de violência contra os alunos, pois o olhar para a situação foi de educador e sacerdote. Afirmou 

que o Padre Waldemar foi sempre um grande conciliador. Mesmo quando se tornou Diretor 

Geral e havia algumas diferenças com a mantenedora, “a gente sabia quando ele estava muito 

perturbado, muito aborrecido, com os impasses, principalmente porque o Padre Waldemar 

sempre deixou transparecer essa questão de não ser a favor do mercantilismo do ensino”. A 

professora relatou ainda um problema de invasão que houve na Universidade e complementou 

a postura que Waldemar tinha diante dos empasses.  

  

Fica difícil você perceber, claro as pessoas têm que fazer a gestão, nós 
tínhamos muitas crises, não tenha dúvida. Quantas invasões aconteceram e ele 
como Diretor Geral, a invasão dos prédios pelos alunos, mesmo que 
pessoalmente ficasse indignado e quisesse tomar uma atitude mais drástica. 
Era muito reservado, embora fosse também uma pessoa assertiva e firme, não 
era uma pessoa fácil de manipular. Então, as crises que me lembro de invasão, 
eu não me lembro de nenhuma vez ele ter chamado polícia, autoridades, nada 
disso. [...] Então, como reitor se dedicava muito, não tinha hora, vivia para a 
Universidade, e queria ver tudo que era pertinente, gostava de dar essa 
atenção, de ver os processos, de discutir aquele assunto, de preparar as 
reuniões. Enfim, era extremamente dedicado, mas a construção da 
Universidade, e eu acho que isso foi muito difícil para todos e acho que para 
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ele manter essa unidade foi o mais difícil, porque naquela época o reitor não 
escolhia quem ia ser seu parceiro de reitoria (PROF.ª NEUSA VICENTE).  
 

E, por fim, outro problema enfrentado pelo Padre Waldemar também relatado foi a 

demissão de três professores do curso de Psicologia, que foram dispensados no final de 1980, 

enquanto esteve como Diretor Geral da Visconde de São Leopoldo. A Prof.ª Maria Helena 

Lambert relatou que depois que deixou a direção da Faculdade de Filosofia, tornou-se 

presidente da associação dos professores. “O Padre Waldemar por uma bobagem lá, uma coisa 

meio descabida, ele resolveu dispensar dois professores da Faculdade que eram professores 

muito bons”. Segundo ela, ouve uma tremenda revolta no corpo docente com o caso e o Padre 

Waldemar acabou tendo embates fortes com ela, pois como presidente da associação dos 

professores, acabou defendendo os que tinham sido demitidos. Na época diversos jornais 

registraram o ocorrido e no fim Padre Waldemar voltou atrás em sua decisão.  

 

Mandaram a gente embora, eu, a Maria Lúcia Moreira e a Lenita [...] Quem 
me telefonou foi o Mário Caleffi, que era diretor da Faculdade e o Padre 
Waldemar era Diretor Geral da Visconde São Leopoldo. E foi uma coisa muito 
tensa, ele me chamou e muito educadamente, eu furioso naturalmente, mas 
todos educados, a gente mantém a educação. Ele chegou a me perguntar se ia 
causar um grande problema financeiro para mim, engraçado isso, se eu saísse. 
Eu não sei se eu falasse que sim ou não, ele iria fazer alguma coisa. E ia causar 
algum, mas não muito, porque eu sempre vivi mais do consultório, do que da 
Faculdade (PROF. LUIZ CANCELLO). 

 

 
Figura 91 – Dispensa de empregado 
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O Prof. Luiz Cancello acredita que sua demissão e a das outras professoras foi por causa 

de suas inserções políticas, pois ele e uma das outras professoras demitidas, a Prof.ª Lenita, 

tinham uma história de esquerda, ligada ao Partido Comunista e ao Partido dos Trabalhadores. 

“Ele mandou embora, mas aquilo foi muito interessante. Eu fiquei tentando lembrar porque 

durou muito pouco, os alunos ficaram muito bravos, pararam a faculdade, aí o negócio foi para 

o jornal [...] e ele reconsiderou, ele levou para o conselho”. 

Padre Waldemar levou a questão para o conselho da Visconde São Leopoldo e depois os 

três professores foram readmitidos. Segundo o Prof. Luiz Cancello, tal fato foi muito curioso, 

pois nesse tempo todo, alega ele, Padre Waldemar sempre tratava-o muito bem e que em um 

determinado dia chegou para ele e lhe disse: “Cancello, vamos ver o que vai acontecer eu vou 

falar com o conselho”. Até hoje, ele não sabe quem tomou a iniciativa e explicou: “porque quem 

me ligou pessoalmente foi o Caleffi e eu até hoje não sei se foi ideia do Waldemar, se foi uma 

providência do Waldemar ou de quem foi. Muito curioso isso, até hoje eu não entendi”. 

Ainda segundo o Prof. Luiz Cancello, Padre Waldemar teria lhe explicado que o motivo 

de ter sido mandado embora era por causa das suas “ideias esquerdistas”. Entretanto, pela 

postura de Padre Waldemar de diálogo com todos, tal atitude implicaria em uma contradição. 

Contudo, deve-se levar em conta que em 1980 a ditadura continuava atuante no Brasil e diante 

do diálogo citado pelo próprio Prof. Luiz Cancello de que Padre Waldemar iria levar o problema 

para o conselho da mantenedora, leva-se a crer que a atitude da demissão pode ter partido de 

outra pessoa ou até mesmo do próprio conselho. 

 

Ficou claro que era porque a gente falava em classe, da questão contra o 
governo militar, mas a gente estava em 80, já não era aquela coisa como em 
68, 70, 75... Foi acabar mais tarde, mas já não tinha tanta coisa [...], já não era 
uma coisa tão violenta assim. No tempo da Maria Helena foi mais violento, 
ameaça que eu sofri foi mais forte, mais complicado (PROF. LUIZ 
CANCELLO). 

 

Entretanto, mesmo depois de demitir os professores, Padre Waldemar nunca deixou de 

ser extremamente educado e gentil. E continuou agindo da mesma maneira após a readmissão 

dos mesmos. “Readmitiu na boa, eu também não tripudiei obviamente, educação serve para 

algumas coisas” (Prof. LUIZ CANCELLO). O professor relatou que depois do acontecido, 

resolveu estudar Heidegger na Associação Brasileira de Análise Existencial e que um dia, ele 

não sabe como, o Padre Waldemar soube e começou a conversar com ele a respeito de 
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Heidegger. “Aí ele ficou meu amigo, quer dizer, eu nunca marquei uma hora com ele para 

conversar, mas diversas vezes nós conversamos quando nos encontrávamos na Faculdade”.   

Apesar de todos os problemas enfrentados e do fato ocorrido no curso de Psicologia com 

a demissão dos três professores e da revolta do corpo docente e discente, Padre Waldemar era 

visto com muito respeito e admiração na Universidade. “Eu o admirava demais, era um homem 

super inteligente, capacitado. [...] O povo gostava muito dele, porque quando ele falava, quando 

ia assim em alguma apresentação alguma coisa, todo mundo era de se encantar mesmo” (IRMÃ 

ALÓDIA MARIA). 

Aos entrevistados foi perguntado se Padre Waldemar era uma unanimidade na 

Universidade. Essa discussão foi levantada apesar dele mesmo sempre afirmar que toda 

unanimidade é burra, porque é sinal de falta de uma reflexão e de questionamento de uma 

situação.  

Segundo o Prof. Ricardo Galvanese realmente não havia unanimidade entorno do Padre 

Waldemar, contudo as pessoas que tinham o espírito comprometido com a verdade, com a 

justiça, com educação e com a Universidade, mesmo que divergissem do Padre Waldemar em 

alguns assuntos, não se colocavam em uma relação de inimizade. Relatou ainda que havia 

divergências, reflexo da situação conflitiva que vivia a sociedade na época com o fim da 

ditadura militar e a consequente redemocratização do país. Assim, estava presente um certo 

espírito de politização, de discussão política que acabavam gerando questões sobre a gestão da 

Universidade. Entretanto, afirmou o professor, as pessoas mais sérias, independentemente de 

suas visões políticas, tinham respeito pelo Padre Waldemar, bem como por sua atuação à frente 

da Universidade e por ele eram respeitadas. Afinal ele sempre foi aberto ao diálogo e a 

contraposição de ideias.  

 

Outro dado importante naquele momento era o processo inflacionário. Tinha o 
problema das mensalidades e dos salários, pois com a inflação alta, atualizava-
se as mensalidades e aí você vai ter problema com o aluno. Se você não atualiza 
o salário, você vai ter problema com o professor. Então, era um ambiente muito 
propício a esse tipo de tensionamento, [...] uma divergência em relação a 
questões próprias da gestão da Universidade. Eu acho que do ponto de vista de 
problemas com alunos, nenhum. Porque era uma pessoa muito querida com uma 
capacidade de compreensão, de diálogo. Claro que quando percebia que os 
alunos não estavam ali, com o corpo e com a alma no estudo, dava uma bronca 
justa e extremamente pedagógica, ou seja, no sentido de despertar a consciência 
da importância do estudo, da importância que aquele momento de formação 
teria para as nossas vidas. Sabia puxar a orelha com muito carinho também, com 
muita atenção, mas sabia ser rigoroso e talvez se irritasse com mentalidades 
intransigentes, com visões sectárias. Enfim, aquilo que apresentava um uso 
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pobre da razão. Ou seja, Padre Waldemar a gente vê nele, uma defesa e uma 
riqueza do coração e da razão. Então, o que não correspondia aos sentimentos 
mais elevados e a capacidade reflexiva mais séria da pessoa, talvez o irritasse. 

 

Mesmo diante de tantas dificuldades e problemas enfrentados, tanto com professores, 

quanto com alunos, Padre Waldemar ainda era muito admirado e foi recordado com muito 

carinho nas entrevistas realizadas. Dr. Henrique Ivamoto, relatou que os professores que 

trabalharam com Waldemar enquanto era reitor, sempre o elogiaram com relação a sua 

dedicação e interesse pela Universidade. “Esse ponto de vista era unânime”.  

A Prof.ª Iara Chalela disse em sua entrevista que falar do Padre Waldemar é sempre algo 

que lhe trazia muito prazer, “lembrar de pessoas com as quais a gente tem uma relação de 

admiração, amizade, gratidão, principalmente nos momentos que elas não estão mais aqui para 

poderem se colocar ou se defender ou qualquer coisa assim, é algo muito importante para mim”.  

O Prof. Hélio Alves confessou que acha que ele não é muito lembrado pelas suas 

realizações. “Ele deveria ser mais citado. Não no sentido de vangloriar, mas de reconhecimento 

pelas coisas que ele fez. Se a Universidade hoje é isso, é graças ao Padre Waldemar. Ele foi um 

estadista nesse sentido de empreender, de ter contato com o político”. 

Aqui encerra-se esse capítulo, que teve o intuito de revelar um pouco como surgiu a 

ideia das Universidade Católicas no Brasil, além de mostrar a importância da atuação de 

Waldemar Valle Martins para o surgimento da primeira Universidade em Santos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao final deste trabalho, pôde-se observar através dos relatos e outras informações, que 

Padre Waldemar, como já mencionado, teve desde a infância contato com o campo religioso e 

este teve grande influência no seu desenvolvimento e construção de personalidade e valores, 

através da aquisição de habitus. As instituições das quais ele fez parte foram essenciais na sua 

formação pessoal.  

A sua caracterização como intelectual, teve confirmação incansável pelos entrevistados, 

da mesma forma que sua atuação foi perfeitamente encaixada com as definições de intelectual 

mediador de Gomes e Hasen (2016) e intelectual orgânico de Gramsci (1985). Afirmação essa 

baseada em toda sua flexibilidade de atuação, buscando sempre levar aos outros o acesso à 

educação e o conhecimento, seja através das homilias, da ação católica, dos cursos promovidos, 

ou como reitor e professor custeando muitas vezes a faculdade dos alunos. 

Foi atentado nas entrevistas o fato de Padre Waldemar dispor de capital cultural nas suas 

três formas de apresentação, tanto de forma incorporada e adquirida também através do auxílio 

e incentivo familiar nos estudos; a posse de certificados que é a institucionalização do capital 

cultural, reconhecido juridicamente; e o objetivado, em seu caso, na propriedade de obras 

literárias e livros, bem como o desfrute dos mesmos.  

Em relação ao capital social foi observada a rede de sociabilidade construída, tanto do 

ponto de vista das pessoas que Padre Waldemar teve oportunidade de conhecer, como também 

a maneira que essas pessoas o enxergavam e o prestígio que havia construído. E através dessas 

relações toda a capacidade de articulação.  

Baseando nesses aspectos, todos os relatos realizados pelos entrevistados, como se dava 

as interações sociais de Waldemar, pode-se notar como foram importantes para sua atuação e 

contribuíram para a construção de sua personalidade, postura e valores. Segundou Bourdieu 

(2001b, p. 14), o poder simbólico é quase “mágico” e permite que conquiste resultados através 

da mobilização em vez da força, para existir precisa ser espontaneamente reconhecido e 

legitimado, não funcionando de forma arbitrária.  

 

O poder simbólico, poder subordinado, é uma forma transformada, quer dizer, 
irreconhecível, transfigurada e legitimada, das outras formas de poder: só pode 
passar para além da alternativa dos modelos energéticos que descrevem as 
relações sociais como relações de força e dos modelos cibernéticos que fazem 
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delas relações de comunicação, na condição de se descreverem as leis de 
transformação que regem a transmutação das diferentes espécies de capital em 
capital simbólico e, em especial, o trabalho da dissimulação e da 
transfiguração (numa palavra, de eufemização) que garante uma verdadeira 
transubstanciação das relações de força fazendo ignorar-reconhcer a violência 
que elas encerram objectivamente e transformando-as assim em poder 
simbólico, capaz de produzir efeitos reais sem dispêndio aparente de energia 
(BOURDIEU, 2001b, p. 15). 

 

Tendo acesso a toda a trajetória de Padre Waldemar, pode-se observar todo o poder 

simbólico que possuía, resultado da conjunção de todas as características anteriormente 

mencionadas. Diante disso teve conhecimento, capacidade de articulação, e muitos outros 

recursos que possibilitaram sua atuação e o alcance dela, bem como os resultados obtidos.  

Vale destacar que Waldemar tinha consciência de que havia sido um beneficiado pela 

vida: em um país que ainda estava se industrializando e em que o nível de analfabetismo era 

alto, poucos tinham acesso à educação, principalmente no nível universitário. Tal situação era 

algo que lhe preocupava muito e assim como Dom Idílio, acreditava que isso deveria mudar. 

Ou seja, as pessoas deveriam ter um acesso maior à educação de qualidade, inclusive 

universitária.  

Preocupado com a formação do ser humano em seu nível integral, uma educação para 

vida, que pudesse tornar as pessoas melhores e atuantes na sociedade como cristãos leigos 

engajados, visando a transformação da mesma através da fraternidade e da busca da justiça. 

Aqui o pensamento de Waldemar vai ao encontro de um outro grande intelectual católico do 

século XX: Alceu Amoroso Lima. Ambos se baseavam nas obras de Jacques Maritain, um 

humanista cristão, para assim criarem suas visões sobre como os cristãos católicos poderiam 

atuar na sociedade civil. O que revela um aspecto importante: a visão da Igreja Católica no 

mundo e no Brasil, sobre o papel dos leigos na sociedade, principalmente através da Ação 

Católica junto aos operários e aos jovens. Esse movimento surgiu na década de 1930 no Brasil 

devido ao processo de industrialização que começa após a quebra da bolsa de Nova Iorque e o 

início da Era Vargas. A Igreja percebendo o êxodo rural e o surgimento da miséria das cidades, 

que não haviam se preparado para a grande quantidade de gente que se mudava, buscou através 

desse movimento social ajudar a população que se encontrava na miséria. E começou a formar 

e conscientizar os cristãos católicos do seu papel na sociedade, principalmente voltado ao 

âmbito social, buscando ajudar as pessoas que se encontravam em situação de vulnerabilidade.  

Alceu Amoroso Lima, um grande intelectual que se converteu ao catolicismo, foi o 

primeiro presidente da Ação Católica Brasileira e em seu processo de conversão acabou 
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entrando em contato com os trabalhos de Maritain, principalmente o Humanismo Integral. A 

partir desta obra, Alceu tornou-se um humanista cristão e sua linha de pensamento, presente em 

seus artigos, caminhou para essa via. Waldemar também entrou em contato com esse mesmo 

pensamento, tanto que em suas aulas trabalhava obras de Maritain algo testemunhado em uma 

entrevista por um de seus ex-alunos. Além do pensamento, outro elo de ligação se daria entre 

os dois: no livro Sinal Verde na Igreja? (MARTINS, 1965), de Waldemar Valle Martins, em 

que o prefácio foi escrito por Alceu Amoroso Lima.  

O que se pode perceber através das entrevistas é que muitos relataram os mesmos aspectos 

sobre ele, tais como sua maneira de dar aula, a sua habilidade em lidar com as pessoas, seu 

amor e sua vocação nata para a educação, sua alta bagagem cultural e intelectualidade. Ou seja, 

uns acabaram confirmando os depoimentos dos outros, dando validade aquilo que era colocado. 

E em outros relatos, descobriram-se aspectos novos que, a princípio, não se pensava serem 

trabalhados, mas que confirmaram seu papel como educador, vanguardista e de uma pessoa 

realmente preocupada com a formação de docentes e discentes.  

Ao entrevistar seus ex-alunos, foi revelado que seu método de aula era ligado ao modelo 

socrático de não se trazer respostas prontas, mas aproveitar o conhecimento que traziam e levá-

los a formular e adquirir conhecimento. Todos relataram sua afabilidade no trato com os alunos 

e sua capacidade intelectual.  

Com relação aos que trabalharam ao seu lado na criação da Universidade Católica de 

Santos, revelaram sua grande organização, dedicação e de como trabalhava por horas pela 

Universidade. Além disso de como era respeitoso com as pessoas, ouvindo-as com atenção, 

independentemente se eram docentes, discentes ou funcionários. Sempre que necessitava, pedia 

com muita simplicidade ajuda às pessoas, não se importando de pedir favores ao pessoal da 

copa ou da limpeza. Era uma pessoa muito próxima dos funcionários, assim como também dos 

docentes e discentes, sendo muito acessível a todos. Não era preciso marcar horário para falar 

com o reitor; bastava procurá-lo pela Universidade para conversar com ele. Quando não estava 

em sua sala, estava andando pelas instalações e salas de aula do campus. A todos tratava com 

distinção, sem fazer acepção de pessoas. Porém, alegam que quando tinha que tomar decisões 

não abria mão de suas convicções pessoais e que a sua palavra era a final.  

Outros aspectos que se destacaram nas entrevistas foram de que o Prof. Dr. Padre 

Waldemar Valle Martins era um homem apaixonado pela Educação, pela poesia e pela 

liberdade. Fora do ambiente escolar, atuando pastoralmente através da celebração de missas, 

com suas homilias transmitia conhecimento e educação. Segundo relatos, suas missas eram 
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concorridas e enchiam. Um homem além de seu tempo, um vanguardista como foi denominado 

por um dos entrevistados para este trabalho, que era capaz de enxergar tempos de mudança 

como no Concílio Vaticano II (1962-1965). Nesta época, após um período de implantação de 

uma comunidade no bairro da Vila Rica em Santos, fundou com alguns leigos, que atuavam ao 

seu lado, a Paróquia do Senhor dos Passos e sua atuação à frente desta comunidade foi relatada 

pelos entrevistados como uma experiência marcante de fé em suas vidas, pautada na construção 

de uma visão cristã de comunidade que partilha e que ajuda aos mais necessitados. Conseguiu 

construir uma comunidade em um bairro rico, conscientizando seus paroquianos de que estes 

deveriam ajudar outras comunidades em situação de vulnerabilidade. Assim, os paroquianos 

dos Passos ajudaram diversas comunidades carentes, principalmente na época em que a falecida 

Irmã Dolores estava no bairro da Vila Zilda, em Guarujá, que na década de 1960/1970 era 

considerada uma das áreas mais pobres da Baixada Santista. Homem determinado e aberto a 

estes novos tempos, acolheu bem o aggiornamento da Igreja com o advento do Concílio, 

proporcionando formações para seus paroquianos e trabalhando para a implantação das 

inovações que surgiram. Um homem comprometido com as mudanças que estavam surgindo.  

Em 1964, ocorreu o golpe e a instalação da ditadura militar no país. Por mais que em um 

primeiro momento a Igreja, por medo do comunismo, ficasse ao lado dos militares, 

posteriormente começou a entrar em choque com eles principalmente com o advento da teologia 

da libertação e o surgimento de três homens que lutaram pelos direitos humanos: Dom Helder 

Câmara em Olinda e Recife; Dom Eugênio Sales no Rio de Janeiro e Dom Paulo Evaristo Arns 

em São Paulo. Em 1974, afastou-se da Diocese de Santos devido a problemas de relacionamento 

com o então bispo Dom David Picão. Neste período de afastamento atuou em São Paulo ao lado 

do Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, falecido recentemente, 

socorrendo pessoas que fugiam do regime militar através de uma rota pelo sul do Brasil. Por 

alguns, Waldemar era visto como de “direita”. Entretanto, para um dos professores 

entrevistados e que foi demitido da Universidade, provavelmente por causa de seu 

envolvimento com a esquerda brasileira em 1980, Waldemar não era uma pessoa que entregaria 

outras as autoridades daquele tempo, por mais que não compartilhasse das ideias marxistas, 

apesar de conhecer muito bem Karl Marx. Quando era reitor da Universidade, alguns 

professores pertenciam a movimentos de esquerda e segundo alguns relatos, nunca foram 

perseguidos por ele por causa disso. Sabia estabelecer um diálogo com todos e em alto nível.  

Todos os entrevistados foram categóricos ao afirmar que Waldemar era muito humano e 

educado no trato com as pessoas. Aqueles que tiveram um contato mais íntimo com ele, como 
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sobrinhas e amigos, comentaram que ele vivia em função dos outros e que buscava sempre 

ajudar o próximo. Houve diversos relatos de que na época em que foi Reitor, buscava conseguir 

bolsas de estudos para alunos que não tinham condições de pagar junto a Visconde de São 

Leopoldo, que é a mantenedora da Universidade Católica de Santos e quando não conseguia, 

Waldemar pagava de seu próprio bolso ou em conjunto com alguns professores, com o intuito 

de que esses alunos pudessem continuar seus estudos e se formarem. Ao ser questionado o 

porquê de tomar tal atitude, visto que muitas vezes algumas pessoas nem reconheciam aquilo 

que estava sendo feito por elas, disse rindo que isso era fruto de sua formação jesuítica.  

Ou seja, que ele deveria sempre buscar fazer o bem e ser uma boa pessoa. Isso se 

comprovou em duas situações bem distintas: uma vez em que tinha ido a São Paulo para uma 

palestra, houve um acidente na Rodovia Anchieta com um ônibus em que houve vítimas fatais. 

Waldemar desceu do carro e foi administrar a unção dos enfermos aos que tinham falecido e 

dando assistência aos que estavam feridos. Em um outro acontecimento, em uma viagem que 

tinha feito a Espanha, em um final de tarde frio na cidade de Barcelona, em frente a uma igreja, 

viu uma pessoa que estava sem casaco. Em um gesto rápido tirou seu casaco e entregou-o a 

pessoa que estava na porta da igreja. Ao ser questionado o porquê de tal ato, disse que aquela 

pessoa estava precisando mais daquele casaco do que ele.  

Padre Waldemar não era sacerdote jesuíta, apesar de ter morado por anos no Colégio Pio 

Brasileiro em Roma e de ter estudado na Universidade Gregoriana, mantida por jesuítas. Era 

sacerdote diocesano. Vale destacar que na Igreja Católica há dois tipos de sacerdotes: regulares, 

que pertencem a ordens religiosas e seculares, também identificados como diocesanos, que 

pertencem a uma diocese (pequena parte territorial que é coordenada e dirigida por um bispo). 

Padre Waldemar foi enviado para terminar seus estudos em Roma, terminando a Filosofia que 

tinha se iniciado no Brasil e cursando a Teologia, retornando ao Brasil após esse período. 

Depois de 10 anos retornou a Roma para o seu doutoramento.  

A disciplina e o gosto pelo estudo eram uma de suas marcas. Dizia em sala de aula que 

gostava tanto de estudar, que quando era aluno as 22:00h era obrigatório apagarem-se as luzes 

dos dormitórios. O então jovem estudante Waldemar, que queria continuar lendo, acendia velas 

para poder dar sequência as suas leituras e estudos. Em outro caso, no dia 12 de outubro, dia de 

dedicação a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira do Brasil, os reitores do Colégio 

Pio Brasileiro declararam feriado e os alunos foram avisados de que não iriam à Universidade 

naquele dia. Inconformado com isso, o jovem estudante foi até o reitor do seminário e disse que 

havia aula naquele dia e que gostaria de participar da mesma. O reitor explicou que aquele dia 
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era importante para os brasileiros e que por isso eles deveriam tirar um dia de “folga”. 

Concordando a contragosto afirmou que aceitaria tal situação por obediência e foi para a 

biblioteca do Colégio. Anos depois, quando lecionava, confidenciava a seus alunos que em seu 

período na Itália presenciara os horrores da Segunda Guerra Mundial, apesar de que quando 

embarcou a guerra estava terminando. E falava com os olhos marejados de pessoas e crianças 

que eram escondidas nos sótãos e nos porões do Colégio Pio Brasileiro das autoridades italianas 

que iam buscá-las para as prisões ou para a morte. Revoltava-se quando alguns alunos diziam 

que a Igreja, em especial o Papa Pio XII, teria apoiado os nazistas ou se omitido diante da 

Guerra. Os padres, dizia ele, escondiam as crianças para que elas não fossem levadas, porque 

se isso ocorresse, teriam uma morte certa. Tais dificuldades e situações foram algo que lhe 

marcaram a alma por toda a sua vida.  

Durante o período em que foi Diretor Geral da Visconde de São Leopoldo lutou com 

todas as forças pela criação da Universidade Católica de Santos. Determinado, ia sempre a 

Brasília para ter contato com os conselheiros do Conselho Federal de Educação. Empenhou-se 

durante 7 anos, viajando diversas vezes a capital do país, enfrentando dificuldades e obstáculos 

que lhe eram impostos por alguns conselheiros, que não queriam a instalação desta 

Universidade na cidade de Santos.  

Aqui poder-se-ia fazer a seguinte pergunta: se não fosse Waldemar outro teria conseguido 

o que ele conseguiu? Ele tinha características tão únicas que o tornou indispensável para a 

realização da criação da Unisantos? 

Respondendo a tais indagações, o que ajudou Waldemar Valle Martins neste processo foi 

sua grande rede de sociabilidade. Na época fazia parte da Associação Brasileira de Escolas 

Superiores Católicas (ABESC) e conhecia diversos educadores e pessoas influentes dentro do 

Conselho, o que permitiu que a Região da Baixada Santista tivesse a sua primeira Universidade. 

Foi uma grande conquista, sem dúvida nenhuma, que envolveu diversos desafios, como não 

ceder à chantagem de alguns conselheiros que queriam dinheiro para a aprovação do processo 

da Universidade e outros obstáculos que seriam enfrentados posteriormente. Pois, por mais que 

estivesse aprovada, houve a necessidade de um processo árduo de unificar as faculdades, que 

eram separadas e que possuíam autonomia, algo que era necessário e que causou um certo 

desgaste com os reitores da Faculdades Católicas de Santos. Um processo difícil como relatou 

uma das entrevistadas que participou de todo o processo, trabalhando na unificação da 

biblioteca, da secretaria e de outros departamentos que foram envolvidos nesta fase. Segundo a 

entrevistada, por ter um temperamento forte e centralizador, Waldemar Valle Martins foi o 
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homem certo, no momento certo para a criação da Universidade. Assim, caso fosse outra pessoa 

e não o Padre Waldemar, poderia ser que o processo demorasse mais ou não se consumasse. 

Entretanto, afirmar tal coisa, seria algo complicado, pois deve-se reafirmar que quem iniciou o 

processo de criação da Unisantos foi o Padre Américo Soares, sendo que Padre Waldemar foi 

quem o levou adiante e o concretizou.  

Outro fator importante de se destacar é o período em que foi reitor. Mesmo assumindo o 

cargo não mudou em nada sua postura e maneira de agir. Continuou sendo o mesmo que era 

antes como padre e como professor.  

Possuía uma visão não mercantilista de ensino, lutando para que tal mentalidade não se 

implantasse na Unisantos e por causa disso teve diversos embates com a Visconde de São 

Leopoldo, mantenedora da Universidade. Provavelmente por causa destes problemas, acabou 

não sendo reconduzido ao cargo de Reitor em 1990 para um segundo mandato. Enquanto foi 

reitor, a mentalidade de que a educação era algo essencial ao ser humano para a sua formação 

como pessoa e cidadão esteve presente. O ensino não foi visto, durante sua gestão, como um 

produto a ser vendido, mas algo a ser ministrado para o crescimento do ser humano.  

Nessa época o país estava se redemocratizando e vivia uma situação de hiperinflação. Por 

causa disso, houve diversas greves, tanto de alunos quanto de professores. Da parte dos alunos 

por causa do aumento de mensalidades, que eram reajustadas mensalmente diante da situação 

econômica que atravessava o país. E por parte dos professores porque queriam aumentos de 

salário e lidar com essa situação desafiadora foi muito difícil para Waldemar. Em um 

determinado momento houve problemas com o campus da Arquitetura. Alguns alunos faziam 

uso de entorpecentes e algazarra na rua. Isso irritou demasiadamente os vizinhos, que chegaram 

a chamar a polícia. Depois desse ocorrido, Waldemar convocou uma reunião com os pais dos 

jovens explicando o que estava acontecendo e o problema foi solucionado.  

Quando deixou de ser reitor, mostrando-se ser uma pessoa desprendida e humilde, voltou 

para a sala de aula, sendo o único a fazer isso. Procurou pegar poucas aulas a fim de que os 

outros professores não perdessem seus empregos. Assim, além de continuar na Unisantos com 

algumas aulas, foi lecionar também em São Paulo, nas então Faculdades Associadas do Ipiranga 

(FAI).  

Além disso, as entrevistas proporcionaram conhecer sua preocupação com a formação 

docente. Segundo um dos professores entrevistados e que foi o primeiro a ser contratado pela 

Universidade, o Prof. Waldemar em conjunto com outros professores em 1984/1985 dava um 

curso de pós-graduação em didática para o ensino superior, a fim de que os professores que 
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estavam ingressando na Universidade pudessem se preparar para lecionar. Essa informação 

também foi confirmada por outra professora que participou desse curso. Ou seja, o Prof. 

Waldemar há 30 anos já se preocupava com a preparação dos professores, capacitando-os para 

o exercício do magistério. Investiu muito na formação de docentes, ministrando cursos na 

própria Universidade ou enviando os mesmos para fazerem mestrado e doutorado em outras 

Universidades com bolsa da Unisantos. Aqui revelou-se a sua preocupação de que para os 

alunos terem uma educação de qualidade, deveriam ter professores capacitados em sala de aula.  

A frente da Universidade Waldemar conseguiu trazer encontros importantes para Santos, 

como o da ABESC e com isso muitos reitores que dirigiam Universidades Católicas 

prestigiadas no país, como as PUC de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Sul, vieram para a cidade de Santos. E participou também de encontros e congressos no Brasil 

e no exterior.  

Fez parte do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), onde recebeu 

uma homenagem por seu trabalho à frente da instituição e também participou de um encontro 

no final da década de 1980 em Roma, no qual o então Papa João Paulo II convocou os Reitores 

das Universidades Católicas de todo mundo para discutirem sobre Educação. Waldemar foi um 

dos representantes do Brasil neste encontro.  

Seu amor pela educação era grande e isso foi comentado por quase todos os entrevistados. 

Alguns ex-alunos afirmaram que “o seu sacerdócio era a educação”. Sua longa e profícua 

carreira acadêmica durou 50 anos, uma vida inteira dedicada à sala de aula e aos alunos.  

Um homem que em classe tinha uma paciência incrível, não se furtava a explicar várias 

vezes a mesma coisa, de formas diferentes visando à compreensão do aluno sobre aquilo que 

lhe era ministrado. Sabia bem que a Filosofia não era um curso fácil. Preparava suas aulas em 

sua sala, ficando horas lendo. Mesmo depois de anos de magistério, relia obras nas noites 

anteriores à suas aulas para comentá-las com seus alunos. Porém, ficava extremamente irritado 

quando percebia que o aluno não se dedicava e não fazia aquilo que lhe tinha sido solicitado. 

Prezava tanto uma boa aula que não permitia que um aluno apresentasse um seminário ou 

trabalho sem estar preparado. Extremamente ético, não misturava religião e Filosofia. Não se 

utilizava do fato de ser padre para influenciar alunos, agindo de forma proselitista. Em sala de 

aula falava sobre Filosofia, não misturando Fé e Razão, por mais que acreditasse piamente que 

constituíssem o ser humano e que fossem compatíveis entre si. Mas, passava valores aos seus 

alunos, como dedicação ao estudo, respeito pelo outro e tolerância.  
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Marcou a vida de seus alunos e daqueles que o conheceram como professor. Alguns de 

seus ex-alunos entrevistados tornaram-se professores universitários em Universidades de 

Santos e se lembram com carinho do “mestre” e de sua importante relevância para a sua 

formação acadêmica. Alguns comentam que sempre que tocam no nome de Waldemar Valle 

Martins em alguma roda de conversa aparece um “causo” para ser contado.  

Waldemar dedicou-se inteiramente ao magistério e a Universidade. Culto, poliglota, 

profundo conhecedor das línguas portuguesa, espanhola, italiana, latina e alemã. Conhecia bem 

ainda o Francês e o Grego Clássico. Gostava de poesias, sendo um profundo admirador do poeta 

Paulo Bomfim. Um homem que gostava de livros e que lia com muita frequência. Alguns de 

seus ex-alunos afirmaram que por diversas vezes foram em um apartamento que mantinha para 

seus livros e que sua biblioteca era vasta, contendo livros de diversas temáticas e alguns raros 

como a Summa Theologica de Tomás de Aquino da década de 1950 em latim. Uma vez foi 

celebrar uma missa em uma igreja na cidade de Cubatão e ouviu de uma pessoa: “Nossa, que 

honra para nós, o grande Padre Waldemar Valle Martins vir celebrar uma missa em nossa 

comunidade. Mas padre, o senhor terá que baixar um pouco o nível de seu sermão, para que as 

pessoas daqui sejam capazes de entendê-lo”. A resposta de Waldemar foi a seguinte: “Não 

vamos baixar o nível, mas sim elevar o nível das pessoas. Afinal eles merecem sempre o 

melhor”. 

Todos são unânimes em afirmar que ele era um intelectual, de um nível cultural 

vastíssimo, mas muito simples. Um homem de hábitos: chegava a Universidade Católica de 

Santos e ia tomar café na padaria da esquina. Não era um homem dado a luxos, mas adepto da 

simplicidade, seja no modo de agir ou de se vestir. Um homem que conversava de igual para 

igual com outros intelectuais de sua época e também com outras pessoas sobre qualquer outro 

tipo de assunto. Nas entrevistas afirmou-se que foi um intelectual por seu trabalho no campo 

educacional e social, mediante seus escritos na mídia impressa santista e de suas aulas 

ministradas nas Universidades em que lecionou. Tais atuações atestam sua importância para a 

formação intelectual de seus ex-alunos e ex-paroquianos, bem como de parte da sociedade 

santista, hipótese levantada no início deste trabalho. Tanto que em uma das entrevistas falou-se 

claramente que na época em que o Padre Waldemar atuava na Paróquia dos Passos, a mesma 

era vista como um centro intelectual santista, em que muitos intelectuais se reuniam para 

apresentações musicais, peças teatrais e reuniões. Tanto que o maestro Gilberto Mendes 

escreveu sobre isso em um de seus artigos no jornal “A Tribuna” de Santos.  
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Seguindo a visão de Gramsci (1985), de que um dos papéis do intelectual é a de possuir 

uma função político-social, percebeu-se que tal papel foi exercido por Waldemar ao longo de 

sua atuação na sociedade, pois através de sua rede de sociabilidade viabilizou a implantação de 

uma Universidade em uma região que ainda não possuía, beneficiando a população. Contudo, 

pelo fato de ser padre seria visto por alguns como intelectual tradicional, em vez de ser 

caracterizado como intelectual orgânico. Isso também vai ao encontro da compreensão de 

intelectual de Gomes e Hansen (2016), do intelectual como mediador educacional e produtor 

de conhecimento, bem como de comunicação de ideias conectados a uma ação político-social, 

reforçando seu papel como agente estratégico nos campos educacional e cultural. Tal situação 

leva a compreensão de que Waldemar Valle Martins ocupou um papel importante na esfera 

política e social da cidade de Santos. Tanto que após sua morte, foi inaugurada no dia 06 de 

fevereiro de 2009, uma Unidade Municipal de Educação (UME) que leva o seu nome, situada 

na Rua Vinte e Oito de Setembro, 201.  

 

 

Figura 92 – Convite inauguração UME Waldemar Valle Martins 

 

No dia da inauguração estavam presentes o Sr. Prefeito Municipal de Santos na época, 

João Paulo Tavares Papa, a Prof.ª Maria Helena Lambert, Reitora da Unisantos, além de outras 

personalidades políticas da cidade e de professores que conheceram Waldemar Valle Martins.  
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Figuras 93 e 94 – Inauguração da escola 

  

O objetivo deste trabalho era o de apresentar a trajetória de Waldemar Valle Martins como 

educador e intelectual em Santos, além de preservar e manter viva a sua memória. Acredita-se 

que isto foi alcançado através da realização do mesmo, mediante o levantamento das fontes 

documentais e das entrevistas realizadas, em que muitas pessoas que tiveram contato com ele 

recordaram a sua importância para a sua formação educacional e humana. 

Esta pesquisa teve algumas dificuldades em entrevistar pessoas que conheceram o homem 

e o sacerdote Waldemar Valle Martins. Isso pelo fato de que muitas pessoas que em conjunto 

com ele participaram da criação da Paróquia dos Passos e que lutaram ao seu lado terem 

falecido, bem como seus familiares (pais e irmãos). Assim, esta parte do trabalho ficou um 

pouco prejudicada e procurou-se entrevistar duas sobrinhas a fim de se buscar conhecê-lo na 

intimidade de sua família. Cita-se, como exemplo, o Sr. José Andreatta, que fez parte da 

primeira reitoria e que foi entrevistado. Entretanto, quando a entrevista foi transcrita e ia ser 

entregue para sua leitura, acabou falecendo. 

Waldemar era uma pessoa querida pela maioria das pessoas que conviveram com ele. Até 

mesmo aqueles que tiveram divergências com ele em algum momento de suas vidas, 

reconhecem que ele era uma pessoa boa, trabalhadora, perspicaz, dedicada e que buscava o 

melhor para todos. Mas como todo ser humano tinha suas limitações e defeitos. Não abria mão 

de suas convicções, algo extremamente natural para alguém que era um educador e intelectual.  

Era um amante do futebol, esporte que gostava de praticar desde a sua juventude, fazendo 

parte inclusive do time da Universidade Gregoriana. Gostava muito de participar de rodas de 

conversas e discussões sobre os mais diferentes assuntos, principalmente aqueles à frente do 

seu tempo. Amava a juventude e investia muito nela, pois via na mesma o futuro do país. 
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Vale destacar ainda que ele foi um dos membros fundadores do Instituto Santista de 

Filosofia e Membro fundador da Associação Cultural “APES” (Ação Pastoral do Ensino 

Superior). Em 1987, tomou posse na Academia Santista de Letras, na Cadeira Fábio 

Montenegro e também em 2001, tornou-se membro do Instituto Histórico e Geográfico de 

Santos, cadeira Frei Gaspar da Madre de Deus. Tais eventos denotam sua importância 

intelectual para a sociedade santista, além de ter formado muitos professores intelectuais que 

continuam atuando nas Universidades Brasileiras.  

Waldemar ainda foi Professor de Antropologia Filosófica do Curso de Pós-graduação da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Coordenador e Professor do Curso de Pós-

graduação em Filosofia da Educação da Universidade Católica de Santos. Além disso, foi 

Presidente da Associação Brasileira de Escolas Superiores Católicas (ABESC) de 1985 a 1989 

e Coordenador das Universidades Comunitárias Brasileiras de 1988 a 1989. 

Entre seus escritos, pode-se citar Liberdade de ensino – reflexões a partir de uma 

situação no Brasil, lançado pela Loyola, 1976; Fragmentos lançado pela Loyola em 1992; 

Riscos da fé lançado pelas Paulinas em 1968; Sinal Verde na Igreja? lançado pelo Instituto 

Santista de Filosofia em 1965; Vitrais do mundo lançado pela Loyola em 1999 e Dr. Nelson 

Manoel do Rego – um humanista, lançado pela Santos Editora Universitária Leopoldianum em 

1995. 

Diante do que foi apresentado pode-se concluir que Waldemar Valle Martins foi um 

relevante intelectual mediador, visto que sua atuação contribuiu efusivamente para a 

implantação da Universidade Católica de Santos, um marco educacional importante para a 

cidade de Santos e região. A proposta desta pesquisa era apresentar este educador e preservar a 

sua memória para as futuras gerações. Espera-se que este trabalho tenha alcançado este 

propósito.  
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