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Resumo:  
Este artigo é fruto das incursões investigativas sobre a Pedagogia Waldorf, tema de uma 
pesquisa de doutorado em conclusão na Universidade Federal da Bahia. Partindo das 
contradições entre os princípios que norteiam o pensamento educacional emergente e o 
cotidiano escolar do nosso sistema convencional de ensino (cujas dinâmicas ainda refletem a 
concepção mecânica da aprendizagem herdada da tradição epistemológica moderna), 
apresenta a Pedagogia Waldorf como uma alternativa educacional que tem se destacado por 
promover, através da experiência estética, um ensino voltado para a formação 
multidimensional do educando, atendendo aos pressupostos e diretrizes destacados para a 
educação da contemporaneidade.  
Palavras-chave: Educação - Formação Integral do Educando - Pedagogia Waldorf  
 
 
Abstract:  
This article is the result of investigative raids on Waldorf Pedagogy, subject of an ongoing 
doctoral research at the Federal University of Bahia. Pointing out the contradictions between 
the principles that guide the educational thought and the educational practice developed in the 
daily teaching of our conventional educational system (whose dynamics also reflect the 
mechanical design of learning inherited from the modern epistemological tradition), shows 
the Waldorf Education as an alternative that has been distinguished by promoting, through the 
aesthetic experience, a teaching toward the multidimensional training of the student, attending 
the assumptions and guidelines emphasized to the education of the contemporaneity. 
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Notas introdutórias: a educação moderna e o assalto à experiência subjetiva e interior 

do educando 

 

Como esclarece Wilber (1998), se por um lado, a diferenciação entre Arte, Ciência e 

Religião, empreendida nos primórdios da modernidade, significou um grande avanço na 

tradição ocidental, possibilitando que cada uma dessas esferas de valor pudesse investir em 

suas próprias aspirações, em suas próprias verdades, sem que isso significasse uma 

interferência e/ou a opressão de uma esfera com relação às outras, por outro, a dissociação que 

teve início com o advento do cientificismo e do positivismo significou o seu grande desastre.  

 A exemplo do que outrora ocorrera na Idade Média com a hegemonia da religião - 

quando era a moral da Igreja que definia o que a ciência podia ou não fazer, e que igualmente 

determinava o que deveria ser representado pelo artista em sua arte -, a ciência, a partir do 

século XVIII, passou a invadir as demais esferas de valor, fazendo emergir a crença equivocada 

de que não existe realidade nem verdade a não ser aquela revelada pelos órgãos dos sentidos e 

/ou suas extensões. Assim, as dimensões subjetivas (arte) e interior (moral), por não se 

fundarem na experiência do “fato positivo”2, passaram a ser reduzidos a seus correlatos 

exteriores, instituindo-se a convicção de que não existe realidade nem verdade a não ser aquela 

revelada pela ciência: “as maravilhas da diferenciação moderna se transformaram em 

dissociação, fragmentação e alienação” (WILBER, 1998, p.49). Desapareceu a percepção da 

totalidade e da complexidade inerente a todos os âmbitos da experiência humana, 

disseminando-se um processo de dissociação entre elementos integrantes de uma mesma 

realidade complexa: corpo/mente, espírito/matéria, sentir/pensar/fazer... 

O mundo material passa a ser concebido como um sistema mecânico desprovido de 

vida, cujo funcionamento se dava de acordo com leis mecânicas exatas, podendo ser explicado 

objetivamente. A razão passa a ser o único alicerce da verdadeira compreensão de mundo. O 

célebre cogito
3 cartesiano progressivamente deu ensejo a uma compreensão da natureza 

humana cuja essência cada vez mais passou a ser concebida como centrada no pensamento - 

que, por sua vez, passou a ser compreendido como algo apartado do corpo, como um domínio 

independente: “nada no conceito de mente diz respeito a corpo e vice-versa”. Assim, a  

identidade do homem ocidental passou a se restringir a sua mente (e não a todo o seu 

organismo), e essa fragmentação passou a espelhar a própria visão de mundo: um sistema 

mecânico composto por fatos e objetos isolados (CAPRA, 1982,1998). 
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Herança deste contexto histórico e, portanto, influenciada por esta concepção de mundo 

e de ser humano, a educação trouxe para si a função de legitimar os ideais cientificistas, 

racionalistas e mecanicistas através dos valores que passou a difundir, assim como dos 

procedimentos adotados na “transmissão” do conhecimento. Verdade acabada e universal, esse 

conhecimento, consoante com a própria concepção de mundo que passou a imperar, foi 

fragmentado sob a forma de diferentes disciplinas escolares que passaram a ser estudadas em 

suas especificidades, desconsiderando-se suas inter-relações com as demais disciplinas que 

compõem o currículo escolar, como também com as experiências e vivências dos estudantes.  

Fundamentado na psicologia clássica, esse modelo de educação passou a considerar a 

inteligência, ou qualquer outro sinônimo da atividade mental, enquanto uma faculdade 

centrada no acúmulo e na organização de informações. Conforme esclarece Misukami, 

subjacente a essa orientação, estava o pressuposto de que o adulto é um ser “acabado” (tal 

qual a concepção que se possuía do universo) e, enquanto miniatura deste ser “pronto”, o 

educando seria um recipiente sobre o qual deveriam ser “depositados” conhecimentos e 

informações em grau crescente de complexidade.                                                

Além de atribuir a centralidade do processo de ensino-aprendizagem ao educador, esse 

modelo restringiu a função docente ao papel de transmissor de conteúdos através de um método 

excessivamente centrado na exposição verbal, na repetição e na memorização de conceitos. Em 

consonância com a concepção de educação enquanto repasse de conteúdos, o ensino passou a 

atribuir maior ênfase à variedade e à quantidade de noções, conteúdos do que à formação do 

pensamento reflexivo ou ao desenvolvimento das múltiplas habilidades dos educandos. Aliás, 

todo o ensino passou a recair demasiadamente sobre as disciplinas que enfatizam conteúdos 

acadêmicos e priorizam as habilidades lógico-matemáticas e linguísticas desses indivíduos. 

 Assim, através de estratégias teóricas sempre apartadas de uma abordagem pessoal e/ou 

artístico-subjetiva, o ensino distanciou cada vez mais o processo de aprendizagem das 

experiências dos indivíduos, da sua história de vida, das suas impressões particulares, enfim, de 

tudo que pudesse atribuir significação à aprendizagem e acrescentar ao processo educativo a 

dimensão da pessoa humana. Segundo Duarte Jr. (1994), ao valorizar unicamente os aspectos 

cognitivos e eliminar totalmente as vivências dos indivíduos e os seus vínculos afetivos com o 

processo e/ou com o objeto de conhecimento, baseando-se na concepção de que os sentimentos 

e as experiências subjetivas são elementos negativos ao desenvolvimento intelectual, esse 

modelo de educação passou a reproduzir a célebre dicotomia entre mente e corpo, entre o 

pensar, o sentir e o fazer. Dialeticamente, porém, ao hipertrofiar a razão, essa educação gerou 
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um profundo irracionalismo que pode ser observado desde os fenômenos mais amplos que 

atualmente afligem a humanidade até as questões pontuais de dificuldade de aprendizagem.  

No plano macro, a civilização que se desenvolveu sob o signo do saber objetivo, e que 

justifica todas as suas ações em prol do progresso, tem causado um grande impacto à 

natureza, provocando um enorme desequilíbrio no meio ambiente. Uma vez que os 

conhecimentos especializados e compartimentados adquiridos no processo de educação dizem 

respeito tão somente a aspectos conceituais desvinculados de um enfoque vivencial e carentes 

de significação e de valor, falta às ações dos indivíduos uma visão cultural e abrangente do 

“todo” no qual estão inseridos (Idem). E, evidentemente, essa educação pautada na 

experiência da fragmentação e destituída de uma noção de complementaridade que caracteriza 

as relações do todo com seus constituintes abstém-se também de desenvolver nos indivíduos o 

senso de vida em coletividade. Mas as consequências do racionalismo estrito também têm se 

apresentado amplamente refletidas no próprio processo de aprendizagem. “Hipertrofiando a 

razão” e desenvolvendo uma metodologia pautada na transmissão de conhecimentos distantes 

da vida concreta dos educandos, a escola dificilmente tem produzido uma aprendizagem 

significativa. Apesar dos onze anos que compõem o ciclo da escolarização básica, oito no 

ensino fundamental e mais três no ensino médio, a constatação é generalizada: “o ensino está 

em crise”. Sobre esse aspecto, assim se expressa Luckesi (2000, p.121):  

 

ensinamos e aprendemos conceitos. (...) Nosso ensino não cria condições 
para o vivenciar. Praticamente, em nossas escolas e famílias (mais nas 
escolas que nas famílias), não aprendemos a traduzir esses conceitos em 
condutas de vida. Ao final de uma formação, somos capazes (quando o 
somos...) de discursar de modo relativamente adequado sobre aquilo que 
estudamos, porém, quando vamos atuar com estes conceitos, torna-se válido 
o provérbio popular que diz que ‘a teoria, na prática, é outra’. Ou seja, 
sabemos os conceitos, porém não os vivenciamos, não aprendemos a 
transformá-los em vida cotidiana, em condutas. 

 

 

No alvorecer do século XX, porém, um emergente movimento no campo da ciência4 

acabou por afetar profundamente as formulações que embasavam o pensamento científico 

então vigente, influenciando decisivamente o desenvolvimento de um novo modo de 

compreender a realidade e seus fenômenos correlatos. Moraes esclarece que essas descobertas 

 

acabaram de esfacelar os principais conceitos da visão de mundo cartesiana 
e da mecânica newtoniana (...), fazendo com que nenhum desses conceitos 
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pudesse sobreviver às novas descobertas da física. (...) O universo passou a 
ser visto como um todo indiviso e ininterrupto. (...) Esta visão nos leva a 
compreender o mundo físico como uma rede de relações, de conexões, e 
não como uma entidade fragmentada, uma coleção de coisas separadas 
(2002, p.59,73). 

 

Expressão de uma tendência que procurou compreender de forma integrada aqueles 

pares considerados antagônicos pelo olhar herdado do pensamento cartesiano e positivista, 

este movimento trouxe para si a função de buscar as relações de complexidade e inter-relação 

entre os fenômenos, de modo a transcender o reducionismo e a neutralidade disseminados no 

âmbito da abordagem científica. Assim, a civilização ocidental começou a ensaiar um 

movimento para reintegrar corpo/mente, razão/emoção, sujeito/objeto, espírito/matéria, 

homem/mundo, construindo um novo sistema de crenças cujo princípio primordial é a 

compreensão dos fenômenos em função de suas totalidades integradas, de modo que suas 

propriedades não podem ser reduzidas a unidades menores (CAPRA, 1982, 1998). 

Nesse contexto, a ciência inaugura um movimento de relativizar as fronteiras entre as 

suas disciplinas, iniciando um incipiente exercício de buscar as relações que as mesmas 

poderiam nutrir entre si, como também de compreender a realidade e seus fenômenos através 

da superação do olhar meramente disciplinar. Esta tendência começou a se expressar através 

de estudos pluri ou interdisciplinares, chegando também a proposições transdisciplinares.  

Todo esse movimento também tem ressoado no pensamento educacional e nas 

proposições pedagógicas que passaram a se desenvolver desde então. A partir do século XX, 

várias foram as tendências que buscaram compreender a educação como um instrumento 

através do qual se pode favorecer o encontro entre a experiência subjetiva e o conhecimento 

objetivo, refletindo também o movimento de reunir o que foi dissociado pela modernidade.    

 Em contrapartida ao modelo de educação caracterizado pela transmissão de conteúdos 

desvinculados da experiência dos educandos, de suas emoções e de seus sentimentos, os 

estudos na área da psicologia genética desenvolvidos por Piaget, como também os estudos de 

outros teóricos da corrente cognitivista, como Vygotsky e Wallon, começaram a apontar para 

a necessidade de um novo olhar para o processo de construção do conhecimento, sinalizando 

que os processos de desenvolvimento e aprendizagem são resultantes da atividade humana na 

interação com o ambiente. O conhecimento passa a ser considerado uma construção contínua, 

e os fenômenos inteligência e afetividade, tidos como antagônicos, passam a ser concebidos a 

partir de uma relação de interdependência que mantêm entre si, anulando qualquer crença a 

respeito da autonomia de uma sobre a outra (MISUKAMI, 1986). 
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 As formulações desses teóricos introduziram grandes alterações na concepção de 

ensino, gerando um espectro de implicações nas orientações e proposições didático-

pedagógicas. Em uníssono com as conquistas introduzidas pelo pensamento dos ícones da 

Escola Nova5, a aprendizagem passa a ser compreendida como um processo ativo no qual o 

educando, considerado um sistema aberto em reestruturações sucessivas, passa a ser visto 

como sujeito do processo de construção de seu conhecimento, passando a ser estimulado a 

observar, a experimentar, a comparar, analisar, relacionar, levantar hipóteses, argumentar... O 

foco do ensino, pois, desloca-se do “produto” para o “processo” da aprendizagem.  

Paralelamente à propagação da interdisciplinaridade científica, desenvolve-se o 

conceito de interdisciplinaridade escolar, buscando-se compreender as relações de 

dependência e complementaridade entre as disciplinas do currículo. Também a abordagem 

transdisciplinar passa a ser considerada como uma contribuição importante no advento desse 

novo tipo de educação, corroborando com os estudos desenvolvidos pelos expoentes da 

epistemologia genética e chamando a atenção para a necessidade de se pensar o 

desenvolvimento de um novo tipo de inteligência baseado no equilíbrio entre a inteligência 

analítica (principal alvo da educação moderna), os sentimentos e o corpo, de modo a incluir a 

totalidade aberta do ser humano - e não apenas um de seus componentes. 

Nesse contexto, também os estudos sobre a função e o significado da educação 

através da arte adquiriram uma posição privilegiada no pensamento educacional. Ao 

versarem sobre a importância da experiência estética no desenvolvimento integral do 

educando, autores como Lowenfeld, Dewey e Read pontuaram a necessidade de se assegurar 

uma aprendizagem que acompanhasse o desenvolvimento natural do indivíduo não apenas 

em seus aspectos intelectuais, mas também sociais, emocionais, perceptivos, físicos e 

psicológicos. Recorrendo à tese de Platão de que “a arte deve ser a base da educação”, Read 

(2001, p.1), por exemplo, concebeu a arte não apenas como uma das metas da educação, mas 

sim como seu próprio processo, considerado igualmente criador. Como Schiller (2002), que 

concebeu a educação estética como um caminho para a construção de uma sociedade ética, 

Read vê na arte o instrumento através do qual a educação poderá desenvolver, juntamente 

com a singularidade do indivíduo, também a sua consciência social.  

 Proposições institucionais que recentemente se propuseram a nortear a Educação e/ou 

a formação básica comum têm-se apresentado bastante consoantes com os pressupostos que 

passaram a demarcar as novas teorias da Educação. Ao centralizar no aprender a ser, um dos 

quatro pilares essenciais a uma visão ampliada de educação, o princípio fundamental sobre o 
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qual se sustentam os demais pilares (aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver 

juntos), o Relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, elaborado 

para a UNESCO (DELORS, 2001), ratifica a tendência de considerar o educando uma 

totalidade integrada, e de se promover o desenvolvimento global do ser humano. Nos dizeres 

da Comissão, “a educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa - espírito e 

corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade” 

(Idem, p.99). Para isso, insiste na necessidade de que “se ultrapasse a visão instrumental da 

educação (...) e se passe a considerá-la em toda a sua plenitude: realização da pessoa que, na 

sua totalidade, aprende a ser” (Idem, p.90). 

Muito embora esses estudos e proposições que há um século vêm tecendo um novo 

modo de se conceber e se pensar a educação estejam apontando para uma revisão urgente nos 

princípios e procedimentos da prática pedagógica, o dia-a-dia das escolas do sistema oficial 

de ensino não tem se mostrado consoante com esse modelo científico da atualidade, 

refletindo, ainda, a concepção abstrata e mecânica do processo de aprendizagem, continuando 

a espelhar enorme fosso entre o pensar, o sentir e o fazer; entre corpo e mente; entre 

inteligência e afetividade... Como esclarece Moraes,  

 
 

embora estejamos numa nova etapa de desenvolvimento científico (...), 
continuamos oferecendo uma educação dissociada da vida, desconectada da 
realidade do indivíduo, descontextualizada. A crise atual é também 
decorrente de uma crise do conhecimento, da ignorância de como ocorre o 
processo de construção do conhecimento, do desconhecimento de sua 
complexidade e da multidimensionalidade do processo educativo, que 
implica aspectos separáveis e simultâneos, que envolvem os aspectos 
físicos, biológicos, mentais, psicológico, culturais e sociais (1997, p.84).   
 

 
 
Evidentemente, a essa tendência hegemônica da educação têm-se confrontado outros 

modelos - como é o caso da Pedagogia Waldorf, uma iniciativa que, embora tenha se 

desenvolvido de forma independente e sem acesso aos currículos dos cursos de licenciatura 

e/ou aos setores responsáveis pelas diretrizes da educação a nível institucional, tem superado 

o viés instrumental e estritamente racionalista tão arraigado em nossa educação não apenas a 

partir de seus fundamentos filosóficos e epistemológicos, mas, sobretudo, através de sua 

organização didático-metodológica, assim como da efetiva práxis de seus docentes.  
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A Pedagogia Waldorf: integrando o sentir, o pensar e fazer no cotidiano escolar 

 

Idealizada pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner em 1919, na Alemanha, e desde então 

praticada em mais de 800 escolas distribuídas pelos cinco continentes (dentre as quais 26 

estão no Brasil), a Pedagogia Waldorf tem-se destacado no cenário educacional por apresentar 

uma orientação transdisciplinar, holística e estética para a educação de crianças e 

adolescentes, voltando-se para desenvolvimento integral dos educandos e, deste modo, para a 

multidimensionalidade do processo educativo.  

Pesquisas realizadas por Universidades Alemães e por Institutos de Pesquisa Waldorf 

com o objetivo de identificar os efeitos da Educação Waldorf na vida prática dos seus 

egressos (BARZ; RANDOLL, 2007, GERWIN; MITCHELL, 2007), assim como um estudo 

desenvolvido para a UNESCO (ULLRICH, 1994), apontaram para o fato de que esses 

estudantes apresentam um perfil diferenciado com relação a ex-estudantes do sistema 

tradicional de ensino: além de terem uma forte inclinação para por em prática suas idéias, 

evidenciando ter pensamento autônomo e grande capacidade criativa, esses indivíduos “são 

guiados por uma bússola moral interior” que usualmente imprime um teor ético às suas 

condutas em sua vida profissional e privada. Valorizando as relações humanas e buscando 

formas de participação ativa no meio em que vivem, esses indivíduos mostraram-se 

portadores daquilo que o psiquiatra e psicanalista Erik Erikson (apud ARMSTRONG, 2008) 

denominou de “generatividade”, ou seja, a capacidade de promover ações em retorno à 

comunidade a qual fazem parte, demonstrando real interesse pela cultura em que vivem. 

Orientado pela visão global e sutil de vida desenvolvida por Goethe, Steiner 

desenvolveu uma cosmovisão, a Antroposofia, que busca compreender o homem como um ser 

constituído de corpo, alma e espírito. Do grego anthropós (homem), e Sophia (sabedoria), a 

Antroposofia é compreendida como ‘conhecimento do ser humano’. É uma forma “de 

conhecimento da natureza, do ser humano e do universo que amplia o conhecimento obtido 

pelo método científico convencional, bem como a sua aplicação em praticamente todas as 

áreas da vida humana” (SETZER, 1998, p.1). Através de seu método, a Antroposofia chegou 

à constatação de que o universo e o ser humano não são constituídos apenas de matéria e 

energia físicas, redutíveis a processos puramente físico-químicos, postulando a existência de 

um mundo espiritual estruturado de forma complexa em vários níveis (idem).  

 Como anunciou Steiner, “para saber como educar, é preciso saber primeiro o que é o 

homem.” Apoiando-se num conhecimento do ser humano obtido a partir da compreensão das 

etapas evolutivas que, segundo a Antroposofia, regem o seu desenvolvimento bio-psíquico-
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espiritual, Steiner elaborou os princípios dessa Pedagogia, preconizando que o currículo, as 

disciplinas, o desenvolvimento das aulas, os temas das épocas, enfim, tudo no ensino fosse 

estruturado a partir desses fundamentos. Assim, tanto a prática pedagógica quanto o currículo 

se orientam pelas necessidades do educando em sua fase específica de desenvolvimento. 

Ampliando a teoria aristotélica sobre a estruturação da vida segundo os setênios, Steiner 

(1996) explica o desenvolvimento da criança segundo os princípios evolutivos que 

compreendem etapas de sete anos: cada setênio é marcado por grandes modificações 

biológicas, fisiológicas e cognitivas que exigem atitudes e orientações diferenciadas. Para 

atender a essa concepção de desenvolvimento através dos ciclos dos setênios, também a 

organização do ensino Waldorf tem uma estrutura rítmica baseada em períodos de sete anos, 

cada um deles portador de características específicas que também reclamam por métodos de 

aprendizagem e de ensino diferenciados (FEWB, 1999; MIZOGUCHI, 2006). 

 O primeiro setênio (0-7 anos) é o período em que a criança desenvolve o seu organismo: 

as energias da criança estão voltadas para o seu desenvolvimento físico, exigindo-lhe intensa 

atividade corporal: é o setênio do volitivo, do fazer. O movimento é, aqui, uma das atividades 

mais importantes para o desenvolvimento desses pequeninos - assim como o brincar6. 

Somados à vivência de imagens auto-referenciadas, o movimento e o brincar são, para a 

Antroposofia, os pilares fundamentais para o desenvolvimento emocional, neurológico e 

cognitivo da criança, preparando-a para a aprendizagem a ser requerida posteriormente e, 

inclusive, para uma atuação cultural, social e intelectual mais efetiva na vida adulta.  

A relação mais importante da criança com o mundo exterior, nesse setênio, transcorre de 

fora para dentro e, como ela está totalmente exposta sensorialmente a esse mundo, ainda não 

consegue estabelecer nenhuma resistência para com o seu meio: nesse momento de seu 

desenvolvimento, pois, ela está totalmente vulnerável ao ambiente que a circunda, sendo toda 

ela órgãos dos sentidos. Portanto, as impressões sensoriais que absorve inconscientemente, 

quer relacionadas ao ambiente físico que a rodeia, quer ao clima emotivo que a envolve, 

exercem uma atuação efetiva em seu organismo, influenciando suas funções metabólicas e 

atuando na sua organização física e psíquica, de modo a ativar positiva ou negativamente o 

desenvolvimento de seus órgãos (LIEVEGOLD, 2001; LANZ, 2003). Como tudo o que atua 

no ambiente externo é vivenciado pela criança interiormente, ela igualmente reproduz, através 

da imitação, tudo que a envolve, caracterizando-se como um ser “sensorial imitativo”. Todo o 

seu aprendizado, pois, se dá através da imitação - inclusive no que tange às três faculdades 

eminentemente humanas: o erguer-se e andar, o falar e o pensar (STEINER, 2005). 
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 Compreendendo a importância desse período para toda a vida posterior do ser humano, 

Steiner insistiu na necessidade de que o Jardim de Infância Waldorf criasse um ambiente 

propício para que as crianças fossem estimuladas ao movimento livre, ao domínio do 

equilíbrio, ao brincar, às ricas vivências sensoriais ou imaginativas - nesse caso através da 

música, do canto, das narrativas dos contos de fadas... Mas, também, que essa ambiência 

fosse caracterizada pela qualidade instituída pela máxima “o mundo é bom” (imagem que 

sugere aos professores para a atmosfera do primeiro setênio), de modo que as crianças 

pudessem vivenciar um sentimento de confiança que, mais tarde, lhes proporcionasse uma 

maior autoconfiança e segurança face ao mundo. 

Como, nesse setênio, a criança ainda não apresenta uma suficiente disposição para o 

exercício da memória, nada lhe deve ser racionalizado: a alfabetização precoce prejudica a 

força ativa dos seus membros (o movimento) e lhe rouba as forças vitais necessárias, mais 

tarde, em sua vida adulta (STEINER,1996). O intelecto e a memória, portanto, jamais são 

solicitados antes que o corpo físico sinalize a sua maturidade e a solidez estrutural (o que se 

manifesta, sobretudo, com a expulsão das células hereditárias mais duras do corpo - os dentes 

de leite -, expressão de que a reestruturação orgânica completou-se), indicando que a criança 

está pronta para o contato com o aprendizado escolar. É por isso que, ao contrário do que hoje 

é cada vez mais estimulado pela civilização orientada pelo signo do pensar intelectual 

utilitarista, na Pedagogia Waldorf as crianças não são estimuladas intelectualmente de forma 

precoce: elas só são alfabetizadas (o que só acontece na 1a série) a partir dos 6 anos e meio7. 

No segundo setênio (7-14 anos), as energias da criança que foram liberadas da atividade 

plasmadora corporal voltam-se, então, para o desenvolvimento anímico (ou psico-emocional) 

da criança, possibilitando, enfim, a sua progressiva utilização a serviço do pensamento e da 

aprendizagem. Essa concentração da energia no amadurecimento dos aspectos anímicos da 

criança proporciona uma intensa vivência emocional, o que faz desse estágio o setênio do 

sentir. O cultivo à fantasia é, aqui, o alimento adequado para o desenvolvimento saudável da 

criança que, nesse período, tem uma atitude “estética” diante da vida: o mundo não lhe é 

significativo pelo seu conteúdo conceitual, mas por seu aspecto e pela configuração dos seus 

fenômenos (LANZ, 2003). 

Acreditando que as imagens, possuidoras de livre acesso ao sentimento das crianças, são 

a mola mestra para o desenvolvimento do pensar abstrato da criança, e que o ensino deveria se 

utilizar das forças sentimentais e estéticas latentes para que a criança pudesse vivenciar de 

forma significativa o aprendizado, Steiner preconizou que toda a educação de crianças, nesse 

setênio, deveria primeiramente ser vivenciada corporalmente, para em seguida ser conduzida 
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ao sentimento, através de imagens para, finalmente, chegar ao intelecto. Ou seja: todo 

aprendizado deveria dirigir-se primeiramente às mãos (ao fazer) para então ser levado ao 

coração (ao sentir) e, só então, conduzido à cabeça (ao pensar) (Idem).  

Assim como no primeiro setênio a grande ferramenta educacional é a imitação e o 

exercício da vontade (fazer) por meio de brincadeiras e ações, durante o segundo setênio é a 

arte: o mundo a ser apresentado deve ser belo - uma vez que é através do belo que o 

sentimento se desenvolve.  Desse modo, todo o ensino na Pedagogia Waldorf é artístico, 

acompanhado de emoção e estética. Segundo Kügelgen (1989), na Pedagogia Waldorf não há 

nenhum domínio de ensino que não seja enriquecido pela atividade artística, mediante a qual 

se aprofunda a experiência. Entretanto, ao contrário do que ocorre no ensino tradicional 

formal, no qual se destina um horário determinado para o seu desenvolvimento, essas 

atividades não ocorrem à margem dos demais estudos; ao contrário, são o próprio coração do 

trabalho escolar, “o laço de união entre as diversas matérias”. Aliás, o lugar atribuído à arte 

nesse modelo de educação apresenta-se muito bem configurado no próprio pensamento de 

Steiner (2003, p.125): “a pedagogia não pode ser uma ciência - deve ser uma arte. E onde 

existe uma arte que se possa aprender sem viver constantemente em sentimentos”? 

O sentido da arte na educação Waldorf transcende, assim, o aspecto da mera 

possibilidade de promoção de atividades artísticas, assumindo a finalidade de proporcionar 

aos estudantes a vivência do “estado estético” - caminho efetivo para que eles possam ser 

conduzidos ao “estado ético” (SCHILLER, 2002). Para Schiller (grande pilar dos 

fundamentos estéticos da Pedagogia Waldorf, assim como Goethe) e também para Steiner, é 

através da educação estética que o indivíduo é conduzido ao desenvolvimento pleno de suas 

capacidades intelectuais e sensíveis. É, pois, através da liberdade que se realiza através da arte 

que o propósito primeiro da Pedagogia Waldorf se realiza: o desenvolvimento do pensar livre 

do educando - ou seja, a formação de indivíduos com pensamento individual e criativo, e com 

habilidades para o agir em consonância com os seus objetivos e impulsos, assim como para o 

atuar de modo participativo, coerente e responsável no âmbito social.  

 Uma das características da Pedagogia Waldorf é o ensino em épocas, que tem início no 

ensino fundamental: durante aproximadamente um mês, uma matéria é eleita como tema 

principal, de modo que as demais são desenvolvidas de forma bem articulada a ela, visando 

garantir a sua complementaridade e formar um todo orgânico, sob perspectiva interdisciplinar. 

Algumas épocas se repetem no semestre letivo, possibilitando que, em termos metodológicos, 

o currículo Waldorf possa ser comparado a uma espiral ascendente: as matérias são revistas 

várias vezes, e a cada nova exposição, uma mais profunda visão do conteúdo já exposto é 
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oferecida. Essa disposição é fundamental para que se respeite as necessidades rítmicas do 

recordar e esquecer, enquanto expressão da inter-relação entre a dinâmica pulsátil de ordem 

cósmica e a ação educacional. Subjaz a esse princípio a compreensão de que o ser humano é 

um microcosmo no qual pulsam os processos do universo (MIZOGUCHI, 2006).  

Um turno de aula em uma determinada época é também organizado de acordo com o 

princípio rítmico básico da contração (atividade mais intelectualizada) e da expansão 

(atividade prática ou artística). Assim, é dividido em dois blocos: a aula principal e as aulas 

complementares (avulsas). A aula principal tem início com as atividades voltadas para a 

harmonização da classe, para “acordar” os estudantes e “afinar a orquestra” para o trabalho 

diário. Trata-se de atividades de recitação de poesias, trava-línguas, expressão musical com 

canto e flauta, intercalados por muito movimento e exercícios corporais rítmicos - muitos dos 

quais relacionados ao tema da época específica, possibilitando que os estudantes vivenciem 

corporalmente os conteúdos antes de compreendê-los conceitualmente.  

Em seguida, na parte propriamente destinada à da aula principal (que traz uma matéria 

como conteúdo de toda uma época), as atividades didáticas se desenvolvem de modo a 

harmonizar a tríade pensar, sentir, fazer, evitando-se a unilateralidade no desenvolver de uma 

ou outra dessas atividades, e procurando sempre um equilíbrio entre os conteúdos conceituais, 

as atividades artísticas e as atividades corporais: “a tarefa pedagógica se dirige a todos os 

elementos anímicos (psíquicos) da criança, logo, deve ocorrer uma alternância da atividade 

mental, da atividade rítmica e de tudo o que se refere ao querer [movimento], mesmo durante 

a aula principal” (FEWB, 1999, p.20). 

Partindo-se do princípio que “os conteúdos precisam dormir para amadurecer”, nessa 

primeira parte do ensino da matéria, relativa ao pensar, os estudantes fazem uma retrospectiva 

das atividades do dia anterior, inclusive do conteúdo relativo à matéria da época específica. O 

próximo momento é relativo ao sentir: para introduzir o conteúdo do dia, o docente 

primeiramente apresenta-o sob forma de imagem (contextualizando o assunto através de 

alguma narrativa elaborada para este fim específico), para então, no dia seguinte, após a 

retrospectiva feita pelos estudantes, dar-lhe novo tratamento, dessa vez expandindo a 

abordagem. Finalmente, na etapa relativa ao querer, o professor solicita que seus estudantes 

exercitem, através da escrita e do desenho, o conteúdo apresentado no dia anterior. Na 

sequência, faz-se, então, uma breve retrospectiva das atividades realizadas no próprio dia de 

aula, até que o professor dê início ao epílogo da aula, com a narrativa do conto, atentando-se 

para a indicação do tipo de narrativa adequada à etapa de desenvolvimento anímico de cada 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 13 

grupo. Em cada período, um material narrativo específico é eleito para constituir o pilar 

fundamental sobre o qual se desenvolvem todos os conteúdos específicos do ano letivo8.  

No segundo bloco de atividades, ocorrem aulas complementares (ou avulsas) de Artes 

Plásticas (Aquarela, Escultura, Marcenaria, Desenho), Artes Cênicas (Euritmia9, Arte da 

Fala10, Teatro), Trabalhos Manuais, Língua Estrangeira, Educação Física e Jardinagem.  Essas 

atividades artísticas e práticas apresentam-se bastante articuladas com os conteúdos formais 

destacados para o ensino desse período e, tal qual ocorre com todos os conteúdos eleitos para 

cada série, relacionam-se com as necessidades dos educandos em sua fase específica de 

desenvolvimento. Uma vez que não está centrado prioritariamente no desenvolvimento do 

racionalismo estrito, como usualmente ocorre nas escolas do sistema oficial de ensino, esse 

currículo efetivamente extrapola o aspecto puramente informativo e busca, através de seus 

conteúdos e atividades, voltar-se às necessidades globais dos seus estudantes, atendendo ao 

máximo o conceito formativo em todas as suas perspectivas.  

O período que se inicia aos catorze anos corresponde ao terceiro setênio (14-21anos). 

Nessa fase, as energias voltadas para o desenvolvimento anímico do púbere são liberadas, 

destinando-se agora ao despertar das forças do seu pensar lógico, analítico e sintético. Essa 

modificação adequa-se perfeitamente a um ensino que estimule a vivência de princípios 

verificáveis e ao estudo da realidade fundamentado no exercício científico e intelectual. 

 Como esclarece Lanz (2003), o adolescente, depois da puberdade, vê tudo mais 

intelectualmente. A formulação matemática, a lógica intrínseca, a coerência do todo são, 

agora, os novos elementos que aguçarão o seu espírito mais lógico. Enquanto no ensino 

fundamental, os conteúdos do ensino de ciências, por exemplo, giravam em torno da 

realidade, e não da abstração, ensinando-se ao estudante o observar os fenômenos e a 

descrevê-los - mas nunca a compreendê-los abstratamente -, nessa nova fase, a do ensino 

médio, o currículo Waldorf volta-se para abordagem das teorias conceitualmente, objetivando 

mostrar as possíveis explicações para os fenômenos. É nessa idade que, de acordo com a 

Antroposofia, devem-se abordar teorias puramente formais. Segundo Steiner (1996), se isso 

for feito durante os dois primeiros setênios, prejudica-se a criança, pois ela necessita de 

maturidade para encarar o mundo do ponto de vista conceitual - e ainda não a tem! 

 Embora a orientação se apresente, no ensino médio, diferenciada do que acontecia no 

ensino fundamental, ainda são preservados alguns princípios essenciais, como a importância 

atribuída tanto às atividades relacionadas ao ensino cognitivo quanto às atividades artísticas e 

práticas. Essas atividades didáticas continuam se traspassando mutuamente, obedecendo à 
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estrutura tríade do pensar, sentir, fazer. Outro ponto de convergência que se destaca é a 

continuidade do ensino em épocas. 

No período anterior, as sensações eram a fonte essencial para a vida anímica do 

educando. Considerando-se que, no terceiro setênio, o juízo ocupa-lhes esse lugar, toda a 

atividade educativa, no ensino médio, é voltada para estimular, com exemplos, a formação 

dessa capacidade. Por conseguinte, o grande esforço dessa Pedagogia, agora, é promover 

situações nas quais os educandos possam formular os seus próprios juízos de valor.  

 

Notas conclusivas 

 

Como vimos, o paradigma educacional emergente, consoante com o movimento 

científico da contemporaneidade, tem sinalizado a importância de se pensar e, sobretudo, se 

fazer uma educação voltada para o desenvolvimento integral dos educandos, de modo a 

superar a orientação positivista e mecanicista que, há séculos, vem caracterizando nosso 

modelo de educação. Além de insuficiente para promover aprendizagens formais 

significativas, esse modelo mecanicista tem-se apresentado pouco eficiente para o 

desenvolvimento de uma consciência pessoal, social e ecológica - tão urgentes em função do 

panorama social e político que aflige nosso momento histórico, caracterizado pelo 

imediatismo, não-comprometimento moral e ético e ausência de “generatividade”. 

  Transcendendo a visão atomística de mundo e de ser humano; buscando uma 

compreensão mais orgânica e complexa do homem e dos fenômenos a ele associados; 

considerando o educando mais do que um ente pensante (cuja racionalidade é o que 

essencialmente deve ser desenvolvido em sua educação) e concebendo-o como uma 

individualidade que apresenta um corpo físico, uma alma e um espírito; apresentando-se 

didático e metodologicamente orientada para a harmonização do pensar/sentir/agir desses 

educandos, destituindo o hiato entre o teórico e o prático, entre corpo, emoções/sentimentos e 

desenvolvimento cognitivo; elegendo a arte como a estratégia primordial da sua educação 

“estética”, sustentando uma proposta inter e transdisciplinar não apenas do ponto de vista dos 

seus fundamentos teórico-epistemológicos, mas em sua efetiva organização didático-

metodológica, a Pedagogia Waldorf tem demonstrado superar o reducionismo e a 

fragmentação típicos da tradição epistemológica moderna e positivista, apresentando-se, pois, 

consoante com os pressupostos que norteiam a proposta educacional voltada para o século 

XXI.  
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Cabe aqui, porém, uma pergunta: se os estudos e as diretrizes que recentemente 

norteiam os pressupostos da educação voltada para as necessidades do século XXI têm-se 

apresentado tão favoráveis ao que, desde o início do século passado, vem sendo desenvolvido 

pelas instituições educacionais orientadas pela cosmovisão de Rudolf Steiner, por que essa 

iniciativa e os resultados de sua práxis continuam tão alheios aos nossos círculos acadêmicos? 

Por que sua proposta não é, ainda, veiculada nos centros de formação de educadores como 

uma das possibilidades de se transpor, na prática, aquilo que temos defendido teoricamente, 

inclusive nesses mesmos centros universitários?  
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Notas: 
 
1 Professora Assistente do Departamento de Educação II da Universidade do Estado da Bahia - UNEB. Mestre 
em Educação pela Universidade Federal da Bahia - UFBA e doutoranda em Educação pela Universidade Federal 
da Bahia - UFBA, sob orientação do Prof. Dr. Cipriano Carlos Luckesi. Linha de Pesquisa: Educação e 
Diversidade. 
2 Augusto Comte, principal representante do pensamento positivista, considerou o estado positivo (“ver”) o 
último e mais perfeito estado atingido pela humanidade, tomando a ciência enquanto única abordagem adequada 
do conhecimento. Esta formulação afetou radicalmente o pensamento científico moderno, que passou a 
considerar válidos apenas os fenômenos susceptíveis à medição e ao controle pela via da experiência. 
3 Trata-se do célebre enunciado Cogito, ergo sum (penso, logo existo), de autoria de René Descartes, considerado 
expoente maior da ciência moderna. 
4Algumas descobertas que marcaram esse movimento: as conquistas de Lamarck (sobre a evolução biológica das 
espécies mais primitivas e simples para mais complexas), de Einstein (sobre a teoria da relatividade e da 
equivalência entre matéria e energia), de Planck (sobre a física quântica), de Niels Bohr (sobre a 
complementariedade onda-partícula), de Heisenberg (sobre o princípio da incerteza), de Prigogine (sobre a teoria 
das estruturas dissipativas). Para maiores informações, ver Capra, 1998; Moraes, 2002; Werber, 1991. 
5 O movimento pedagógico intitulado Escola Nova, anterior e, ao mesmo tempo, paralelo ao desenvolvimento da 
teoria psicogenética de Piaget, caracterizou-se pela contestação dos princípios que norteavam e estruturavam a 
educação tradicional, propondo novas orientações para educação de acordo com as necessidades e os 
mecanismos evolutivos do desenvolvimento da criança, tendo como expoentes Dewey, Decroly, Claparède, 
Montessori e Anísio Teixeira, no Brasil (Cf. Luzuriaga, 1973). 
6 Outros autores, contemporâneos, anteriores ou posteriores a Steiner também evidenciaram a importância do 
brincar para o desenvolvimento da criança, como Fröebel (1887,1971), Piaget (1971), Vygotsky (1996), 
Bettelheim (1988), Brougère (1998). 
7De acordo com a Antroposofia, se essas forças então voltadas ao desenvolvimento físico da criança forem 
desviadas para outras atividades, a sua tarefa não poderá ser concluída em sua totalidade, debilitando-se essa 
base orgânica e, deste modo, favorecendo-se que enfermidades físicas e psíco-emocionais venham a se instalar 
posteriormente na criança. Pesquisas recentes (ELKIND, 1987, 2004; HEALY, 1990) têm apontado para o fato 
de que crianças precocemente escolarizadas apresentam vários sintomas, como ressecamento e rigidez precoce 
dos seus membros (do ponto de vista orgânico) e angústia, deficit de atenção, perda de motivação (do ponto de 
vista psico-emocional, inclusive relativos à própria aprendizagem). 
8 Para uma compreensão acerca dos fundamentos que orientam a indicação do tipo de narrativa adequado a cada 
estágio de desenvolvimento anímico infantil, ver Passerini, 1998. 
9 A Euritmia é uma arte do movimento corporal criada a partir de indicações de Steiner. Busca tornar visível, a 
partir dos movimentos do corpo, o desenrolar das forças atuantes na forma humana quando se dança a poesia ou 
a música. 
10 A Arte da Fala é uma atividade regular na Pedagogia Waldorf que busca, através da recitação de versos com 
os estudantes, explorar os sons das palavras dispostas poeticamente.  


