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 José Maria Quintana Cabanas é um velho amigo e colaborador da AEPEC. A 
sua presença habitual nos Congressos da AEPEC tem honrado a Associação e tem 
contribuído para o enriquecimento da filosofia pedagógica da escola cultural. Quintana 
Cabanas é um catalão, nascido em Bagá, província de Barcelona, em 1930, com uma 
obra imensa e diversificada no campo da teoria da educação, da pedagoga moral, da 
educação social e da sociologia da educação.  

Com uma obra publicada que ultrapassa os 30 livros como autor próprio, 12 
livros coordenados por ele e 231 artigos científicos, num total de 14 mil páginas, este 
professor da Universidade Nacional de Ensino à Distância (UNED), de Madrid, revela 
possuir não apenas uma enorme erudição filosófica e pedagógica, como um grande 
sentido didáctico e prático na forma com expressa as suas ideias, com clareza e 
sabedoria. Quintana Cabanas é o exemplo do académico capaz de orientar toda uma 
vida para o estudo de um campo do conhecimento, apenas com o objectivo de conhecer 
a verdade e de relatar aos outros o seu percurso no processo de descoberta da verdade. 
Soube fazê-lo resistindo a todas as pressões políticas que atravessaram a sua longa 
carreira académica de 4 décadas e, em particular, teve o mérito de ser das poucas vozes 
capazes de enfrentar o desvario marxista que assolou as universidades europeias nas 
décadas de 60 e de 70. Jamais o Prof. Quintana claudicou face ao facilitismo, as modas 
ou a superficialidade, preferindo os caminhos mais espinhosos, mas mais férteis, da 
descoberta da verdade. Soube percorrer esse caminho, revelando, sempre, um grande 
bom senso e equilíbrio. Talvez seja essa a razão pela qual as suas obras nunca perdem 
actualidade, continuando a revelar-se excelentes livros de texto para professores e 
técnicos de educação interessados na melhoria da qualidade da escola. 

O livro “Por uma Pedagogia Humanista – Homenaje al Prof. José Maria 
Quintana Cabanas”, publicado pela Editorial Dykinson e pela Narcea Ediciones, reúne 
contributos de dezenas de colaboradores, alunos e amigos do pedagogo espanhol, 
constituindo uma excelente síntese para quem quiser iniciar-se no estudo do pensamento 
do Quintana Cabanas. 

O livro está dividido em 16 capítulos, abrangendo todos os domínios estudados 
por Quintana Cabanas, desde a filosofia da educação, passando pela psicologia da 
educação, até à pedagogia axiológica, teoria da educação, pedagogia social e sociologia 
da educação.  

Quintana Cabanas assume-se como um pedagogo e filósofo racionalista e 
idealista, prestando constante tributo ao pensamento de Aristóteles e ao humanismo 
personalista contemporâneo. Em pedagogia, assume-se como um defensor do 
pensamento dos clássicos, em particular Coménio e Pestallozi, e um crítico das 
correntes pós-modernistas que pretendem expurgar do currículo escolar o cânone 
ocidental, substituindo-o por autores e teorias de valia  ainda por confirmar. 

O seu contributo para a análise da chamada pedagogia crítica – que o Prof. 
Quintana apelida de última versão do marxismo – revela não só uma grande erudição, 
só possível a quem passou uma vida inteira a ler e a estudar os clássicos, como também 
um enorme sensatez na análise dos problemas da educação. 

Recomendo a leitura deste livro a todos os professores e deixo aqui um aviso às 
editoras portuguesas: publiquem, em português, os livros de Quintana Cabanas. Chamo 
a atenção para três livros: “Pedagogía Axiológica”; Pedagogía Moral”; Teoria de la  
Educacíon. 



 
 


