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 Não basta abrir a janela  
Para ver os campos e o rio. 

Não é bastante não ser cego 

Para ver as árvores e as flores. 
É preciso também não ter filosofia nenhuma. 

Com filosofia não há árvores: há ideias apenas. 

Há só cada um de nós, como uma cave. 

Há só uma janela fechada, e todo o mundo lá fora; 
E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, 

Que nunca é o que se vê quando se abre a janela. 

(Fernando Pessoa, Poemas completos de Alberto Caeiro) 
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RESUMO 

 

Este trabalho surge do desejo de conhecer e compreender caminhos de ensino mais sensíveis e 

humanos para a formação escolar. Realizamos um estudo de caso (YIN, 2001) sob uma 

perspectiva de Educação Estética (DUARTE JR., 2000). Ao considerarmos que esta amplia a 

formação humana e se relaciona profundamente com a Arte, direcionamos nosso olhar para 

uma escola que integra o artístico em todas as suas práticas, uma escola Waldorf. Fundada na 

Alemanha em 1919, por Rudolf Steiner, a Pedagogia Waldorf vem se difundido pelo mundo; 

no Brasil, há 31 escolas adeptas dessa metodologia de ensino. Realizamos observações nas 

turmas do 2º e 3º anos do Ensino Fundamental. Sete professoras dessas turmas foram 

entrevistadas e os demais docentes da instituição responderam a um questionário. Procuramos 

compreender os sentidos atribuídos à Arte e ao artístico no cotidiano escolar Waldorf por 

meio da uma análise das entrevistas, de cunho fenomenológico (BICUDO, 2000). Por fim, 

foram tecidas relações entre as práticas artísticas da uma escola Waldorf e a concepção de 

Educação Estética.  

Palavras-chave: Educação Estética. Ensino Fundamental. Pedagogia Waldorf. 

Fenomenologia.  



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation arises from the desire to know and understand ways of teaching more 

sensitive and human for school education. A case study (YIN, 2001) was conducted from the 

perspective of Aesthetic Education (DUARTE JR., 2000) , and considering that this broadens 

the human and relates deeply with art, we direct our attention to a school that integrates the 

artistic in all its practices, a Waldorf school. Founded in Germany in 1919 by Rudolf Steiner, 

Waldorf education has been widespread throughout the world, in Brazil there are thirty-one 

adept schools of this teaching methodology. We conducted observations in classrooms of 2nd 

year and 3rd of elementary school, seven teachers of these classrooms were interviewed and 

the other teachers of the institution answered a questionnaire. We seek to understand the 

meanings attributed to art and to artistic in the Waldorf school routine through 

phenomenological analysis of interviews, phenomenological nature (BICUDO, 2000). Finally 

were woven relations  between the artistic practices of a Waldorf  school and a perspective of 

Aesthetic Education.  

Keywords: Aesthetic Education. Elementary Education. Waldorf Education. Phenomenology.  



 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .............................................................................................. 14 

CAPÍTULO 1 – EDUCAÇÃO ESTÉTICA E PEDAGOGIA WALDORF .. 17 

1.1 Por que Educação Estética? ........................................................................................ 18 

1.2 A Pedagogia Waldorf ................................................................................................. 25 

1.2.1 O surgimento das escolas Waldorf ....................................................................... 27 

1.2.2 A Arte na Pedagogia Waldorf e sua fundamentação antroposófica ....................... 29 

1.3 Pesquisas brasileiras sobre a pedagogia Waldorf e Educação Estética ......................... 31 

1.4 Caminhos metodológicos ........................................................................................... 35 

1.4.1 O processo de escolha do campo e autorização para realização da pesquisa ......... 35 

1.4.2 A opção pela realização de um estudo de caso e por uma análise com perspectiva 

fenomenológica ............................................................................................................ 36 

CAPÍTULO 2 – A ESCOLA WALDORF: PROFESSORES E COTIDIANO

 ......................................................................................................................... 38 

2.1 A Escola Waldorf ....................................................................................................... 38 

2.1.1 Breve Histórico.................................................................................................... 39 

2.1.2  Localização, acesso e horário de funcionamento ................................................. 41 

2.1.3 Espaços ............................................................................................................... 42 

2.2 O corpo docente ......................................................................................................... 42 

2.2.1 Identificação e atuação......................................................................................... 43 

2.2.3 Quanto à formação .............................................................................................. 47 

2.2.4 Outras atividades ................................................................................................. 51 

2.3 O cotidiano das turmas do 2º e 3º anos da Escola Waldorf. ......................................... 51 

2.3.1 As etapas da aula ................................................................................................. 52 

2.3.2 Descrições das etapas .......................................................................................... 55 

2.3.3 As aulas de matéria .............................................................................................. 76 

2.4 Os materiais escolares da aula principal .................................................................. 85 



 

 

CAPÍTULO 3 – ANÁLISE IDEOGRÁFICA E NOMOTÉTICA ............... 87 

3.1 Partindo das entrevistas .............................................................................................. 87 

3.2 Explicitação das Unidades de Significado dos Discursos das Professoras ................... 89 

3.2.1 Discurso A – Professora Anita ............................................................................. 89 

3.2.2 Discurso B – Professora Adriana ....................................................................... 106 

3.2.3 Discurso C – Professora Beatriz ......................................................................... 119 

3.2.4 Discurso D – Professora Larissa ........................................................................ 125 

3.2.5 Discurso E – Professora Lúcia ........................................................................... 131 

3.2.6 Discurso F – Professora Selene .......................................................................... 140 

3.2.7 Discurso G – Professora Vanusa ........................................................................ 145 

3.3 Resumo das asserções articuladas ............................................................................. 152 

3.4 Análise Nomotética .................................................................................................. 157 

3.5 Matriz Nomotética.................................................................................................... 159 

3.6 As categorias abertas ................................................................................................ 161 

3.6.1 Categoria 1: A concepção de arte ....................................................................... 162 

3.6.2 Categoria 2: Ensinar artisticamente .................................................................... 164 

3.6.3 Categoria 3: Formação e habilidades do professor Waldorf para o trabalho artístico

 ................................................................................................................................... 165 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................... 168 

REFERÊNCIAS ........................................................................................... 171 

APÊNDICES ................................................................................................ 174 

APÊNDICE A – Transcrição da entrevista realizada com a professora Lúcia ................. 174 

APÊNDICE B – Roteiro para as entrevistas ................................................................... 191 

APÊNDICE C – Termo de consentimento livre e esclarecido do professor ..................... 192 

APÊNDICE D – Termo de compromisso ....................................................................... 193 

APÊNDICE E – Modelo de questionário ........................................................................ 194 

ANEXO ......................................................................................................... 195 

 

file:///D:/Dropbox/Dissertação/dissertação%2025.01.2014.docx%23_Toc378539808


14 

 

INTRODUÇÃO 

 

Meu nome é Joyce de Oliveira Ribeiro, tenho 27 anos e sou professora. Após o Ensino 

Fundamental, cursei Magistério, em nível Médio, no Colégio Imaculado Coração de Maria 

(2001-2003); logo depois, graduei-me em Pedagogia na Faculdade Santa Marta (2004-2006) e 

fiz especialização em Psicopedagogia pela Faculdade São Lourenço (2007-2008). Todas as 

instituições de ensino citadas localizam-se em minha cidade natal, São Lourenço/MG. Em 

seguida, especializei-me em Práticas de Letramento e Alfabetização na Universidade Federal 

de São João del-Rei (2008-2009).  

Minha vida profissional começou em 2005 e, desde então, atuei, como professora em 

diferentes níveis e instituições de ensino das redes pública e privada do município de São 

Lourenço. Na rede pública municipal, inicialmente fui contratada para lecionar Língua Inglesa 

no Ensino Médio (2005). Dois anos depois, tornei-me funcionária concursada e passei a 

dedicar-me somente aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Na rede privada, trabalhei com 

colégios que adotam o Sistema Objetivo (2006-2009) e o Sistema Anglo (2010-2011); no 

primeiro, com classes de alfabetização e pré-alfabetização e, no segundo, com a Educação 

Infantil (Língua Inglesa) e com os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (Geografia, História 

e Filosofia). Nesse último, desenvolvi e coordenei um projeto extracurricular de oficinas de 

música e teatro, chamado Corpo em Arte. A partir de 2007, logo após minha graduação, 

envolvi-me com o Ensino Superior em duas instituições privadas, a Faculdade São Lourenço 

e o Centro Superior de Ensino e Pesquisa de Machado (2007-2011), onde lecionei a disciplina 

Metodologia do Trabalho Científico para os cursos de Gestão Ambiental, Pedagogia, Letras, 

Turismo e Hotelaria, Gestão de Recursos Humanos, Ciências Biológicas e Nutrição; na 

Pedagogia, também atuei como professora da disciplina Alfabetização e Letramento, e, no 

curso de Serviço Social, lecionei Fundamentos Filosóficos, Pesquisa I e II e Antropologia. 

Atualmente, para cursar Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal de São 

João del-Rei, desliguei-me das atividades que desenvolvia na rede privada e estou afastada 

por tempo determinado da rede pública municipal de São Lourenço. 

Minha proposta de pesquisa para o Mestrado se delineia com os fundamentos da 

Educação Estética, algo que vislumbro para uma educação que permita ao ser humano um 

modo mais pleno de estar no mundo, buscando um equilíbrio entre a cognição e o sensível, 

provocando reverberações em nossas formas de conhecer e estar no mundo.  

Frente às consequências negativas que hierarquizações e desarticulações de 
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conhecimentos vêm causando ao desenvolvimento humano, as discussões sobre o ensino e a 

aprendizagem de Arte adquirem cada vez mais espaço nas questões pedagógicas e sociais 

(DUARTE JR., 2000). 

Parto do pressuposto de que o desenvolvimento do ser humano deve aliar 

conhecimentos intelectivos e sensíveis, e que a Arte é uma área do conhecimento especial 

para essa aliança. Considero, portanto, como um ideal de formação humana, que a Arte torne-

se uma prática imprescindível aos objetivos educacionais. 

Duarte Jr. (2000) afirma que vivemos numa sociedade cujos sentidos estão 

anestesiados e embrutecidos pelo modo de vida moderno, que se concentra no 

desenvolvimento do conhecimento intelectivo, tendência que transcorre também no ambiente 

escolar. Nesse contexto, vivemos uma necessidade urgente do desenvolvimento do sensível, 

da estética e da beleza que humaniza o homem, o que é possível por meio de uma “educação 

dos sentidos”. O autor ressalta que, quando a escola trabalha numa concepção fragmentada e 

racionalista, ela fortalece a racionalidade instrumental e diminui a sensibilidade dos 

indivíduos. Uma forma alternativa seria uma formação escolar mais humanizada, que 

relaciona razão e sentimentos. Segundo Soares (2010), “interligar razão e sentimentos, tecer 

fios que sustentem uma forma mais humana de perceber e de colocar-se no mundo pode vir a 

ser um dos resultados da educação estética” (p. 57). 

Neste trabalho, a palavra estética foi situada no campo da sensibilidade. E a Educação 

dos Sentidos (DUARTE JR., 2000) se ancora na compreensão de que nossos sentidos podem 

ser educados, podem se tornar mais atentos e refinados, se, por exemplo, forem estimulados a 

se relacionar mais profundamente com o mundo, com a natureza, com as pessoas e com a arte, 

sendo essa última foco do nosso trabalho. 

Nesse sentido, procurei algumas possibilidades de compreender um pouco melhor 

sobre o despertar e o desenvolvimento da sensibilidade humana, dirigindo meu olhar para as 

práticas artísticas escolares. Busquei como campo de pesquisa uma instituição escolar que 

zelasse pelas práticas artísticas em sua proposta pedagógica. E essa busca me levou ao 

encontro das escolas Waldorf, um tipo de escola que em sua dinâmica integra a arte em todas 

as práticas. Surgidas na Alemanha em 1919, as instituições Waldorf se espalharam por todo o 

mundo; no Brasil, atualmente, há 31 escolas Waldorf. Seu fundador, Rudolf Steiner, 

desenvolveu uma metodologia de ensino na qual a arte é considerada indispensável ao 

desenvolvimento do homem a partir da visão antroposófica.  

Tendo como pano de fundo uma perspectiva de Educação Estética, sintetizo as 

intenções desta pesquisa na seguinte questão: as práticas artísticas de uma escola Waldorf 
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podem contribuir para uma Educação Estética? Para responder a essa indagação, optei por 

realizar um estudo de caso (YIN, 2001). Busquei conhecer quais e como são as práticas 

artísticas de uma escola Waldorf, levando em consideração as condições físicas e pedagógicas 

da escola, bem como a distribuição do tempo, os recursos materiais utilizados, a formação e 

as formas de atuação dos profissionais envolvidos. Foram realizadas observações nas classes 

do 2º e do 3º anos do Ensino Fundamental, questionários foram respondidos pelos professores 

e também entrevistei alguns deles. 

Com esse material, optei por dar uma atenção diferenciada às entrevistas, visto que 

conhecer a compreensão das professoras sobre a arte ou o artístico seria um primeiro passo 

para poder tecer relações entre a Arte na Pedagogia Waldorf e uma concepção de Educação 

Estética. Desse modo, apoiei-me na perspectiva fenomenológica para interpretar e analisar 

essas falas (BICUDO, 2000; HIRATSUKA, 2003).  

O presente trabalho está organizado em três capítulos. No capítulo 1, procuro 

estabelecer um panorama geral sobre os dois conceitos que nortearam esta pesquisa, a 

Educação Estética (DUARTE JR., 1988, 1991, 2000; ALVARES, 2006) e a Pedagogia 

Waldorf (STEINER, 1988, 1999, 2003). Além disso, descrevo os instrumentos metodológicos 

que foram utilizados para realizar este trabalho. No capítulo 2, foi feita uma contextualização 

do campo e do objeto de pesquisa, apresentando um perfil dos professores, uma 

caracterização da escola, a descrição da rotina das aulas e o desenvolvimento dos conteúdos. 

A seguir, no capítulo 3, estão as análises das entrevistas, que foram realizadas numa 

perspectiva fenomenológica. Por fim, são apresentadas as considerações finais. 

Esclareço que foram omitidos os nomes verdadeiros das professoras e da instituição 

escolar onde foi realizada esta pesquisa. Quando necessário, utilizei nomes fictícios para 

identificar as professoras e o nome Escola Waldorf (em itálico) para fazer referência à escola.   
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CAPÍTULO 1 – EDUCAÇÃO ESTÉTICA E PEDAGOGIA WALDORF 

 

Neste capítulo, apresento o conceito de Educação Estética e algumas reflexões sobre 

as possibilidades que ela oferece ao desenvolvimento do homem. Em seguida, trato das 

origens da Pedagogia Waldorf e de alguns conceitos que a sustentam. Elucido como a arte é 

compreendida nesse contexto e como se deu o surgimento da primeira escola Waldorf. Por 

fim, explicito as escolhas metodológicas que nortearam a realização da pesquisa. 

Dou início à minha discussão atenta aos meandros, cargas e significações que as 

palavras adquirem, perdem ou constroem no cotidiano vivido. Barthes (1997) já nos alertava 

sobre esse perigo, sobre o poder que a língua exerce e sobre a necessidade de trapacear (com) 

a linguagem. Elas – as palavras – possuem capacidade de (des)contextualizarem-se e 

circularem mais “livremente” dentro de determinados campos. Possuem o poder de integrar, 

assim como o de excluir: “[...] nunca posso falar senão recolhendo aquilo que se arrasta na 

língua. Assim que enuncio, essas duas rubricas se juntam em mim, sou ao mesmo tempo 

mestre e escravo” (p. 15). Na academia, as palavras podem proteger, mas também perseguir.  

Quando palavras tornam-se conceitos, arrastam consigo uma significação outra além 

daquela que primeiramente lhe foi atribuída. Fazem parte de uma trama. Enunciá-las é trazer à 

tona um campo de pensamentos, um modo de interpretar; é evocar um universo de conexões. 

Sobre isso, Chauí (2002) diz: 

 

Quando alguém fala, põe em movimento todo o sistema de diferenças que 
constituem a língua e das quais depende o sentido proferido; alude a 

significações passadas e vindouras numa constelação significativa essencial 

para o sentido presente; relaciona-se com outrem, de cuja escuta e resposta 
dependem seu próprio investimento como sujeito falante; corporifica seu 

pensamento à medida que o vai dizendo (p. 17). 

 

Como professora e aluna, no meio educacional, e não só nele, percebo que muitas 

vezes conceitos científicos são utilizados com certa irresponsabilidade, sem uma compreensão 

adequada. Sendo assim, procurarei viabilizar um contexto para desenvolver o diálogo que 

pretendo estabelecer no que diz respeito à compreensão da palavra-conceito que é a raiz do 

meu trabalho, a Educação Estética ou Educação dos Sentidos (DUARTE JR., 2000), e suas 

possíveis relações com a Pedagogia Waldorf (STEINER, 1988, 2003) – temas com 

implicações pedagógicas relevantes para os dias atuais –, com o esforço de tratá-las com a 

complexidade que requerem. 
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1.1 Por que Educação Estética?  

 

Como prática estritamente humana jamais pude entender a educação como 

uma experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e as emoções, os 
desejos, os sonhos devessem ser reprimidos por uma espécie de ditadura 

racionalista (FREIRE, 2011, p. 142). 

 

 Inicialmente, refletir sobre Educação dos Sentidos me conduziu a problematizar em 

que circunstâncias corpo e mente se determinam, ou se constituem, e que reflexos essas 

dicotomias produzem na Educação. Como se dá a relação corpo/mente/sensibilidade? 

Nesse sentido, pensando na integralidade da condição humana, que é pressuposto para 

uma perspectiva estética de vida e educação, Duarte Jr. (2000) reproduz o antigo provérbio 

“Quando a cabeça não pensa o corpo padece” e ainda adverte “Quando só a cabeça pensa o 

corpo fenece” (p. 131). Duarte Jr. (1988, 2000) e Pereira (2008, 2011) enfatizam que nossa 

cultura privilegia os conhecimentos racionais desvalorizando os saberes sensíveis e a emoção, 

ou seja, separa e hierarquiza o corpo e a mente, o sentir e o pensar, o refletir e o vivenciar 

criando inúmeros outros pares de oposições. 

Nóbrega (2010) corrobora esse pensamento e diz: “Considerar o corpo na educação, 

para além do aspecto racionalista ou instrumental, é uma tarefa que exige um exame radical 

de nossa relação com os afetos, com a linguagem, com a sexualidade, com a arte, com a 

cultura de modo geral” (p. 12). 

Duarte Jr. (2000) e Alvares (2006) apontam que os interesses do sistema capitalista 

forjam modelos e métodos de ensino que fixam suas raízes na intelectualidade, no fazer 

prático da profissão, na competitividade, no individualismo e na transitoriedade dos 

fenômenos.  Espera-se, nesse contexto, que o cidadão em formação atenda às sempre novas 

demandas do mercado, esteja em constante aperfeiçoamento e tenha autonomia para aprender.  

Essa concepção de ser humano influencia sobremaneira o tipo de educação a que as 

novas gerações são submetidas.  

Duarte Jr. (2000) nos diz que esse tipo de pessoa, que foi compartimentada por sua 

formação, não possuiu o menor treinamento para desenvolver e refinar sua sensibilidade, seus 

saberes sensíveis. Assim, diversas organizações, não só a escola, refletem as características do 

modo de vida em que nos encontramos. 

Experimentamos com pressa, na busca da utilidade, da troca, do resultado. Tendemos à 

efemeridade e à superficialidade. O espaço físico em que vivemos mostra-se gradativamente 

mais cinzento, barulhento, cheio de pessoas, veículos e imagens. O espaço virtual nos ocupa e 



19 

 

o desenvolvimento tecnológico sem precedentes nos atinge de forma abrupta. 

À medida que mantemos o foco nos benefícios que foram agregados ao nosso dia, 

oriundos do desenvolvimento tecnológico e científico, acostumamo-nos a sensações 

artificiais, a espaços menores, a nos movimentar menos etc. Para resistir, nosso corpo se 

automatiza, diminuindo as possibilidades de compreender e vivenciar o mundo com inteireza.  

Duarte Jr. (2000) afirma que, com o excesso de estímulos, velocidade e fealdade do 

mundo, nossa capacidade de sentir diminui, se an-estesia. O pensar, assim como a tecnologia 

e a ciência, ganha credibilidade e importância nos diversos âmbitos da vida e do 

desenvolvimento humanos em detrimento da capacidade de estesia do corpo humano. 

Segundo o autor, estamos com nossa sensibilidade diminuída por uma sociedade que se 

sustenta na fragmentação, na desarticulação, nas desigualdades.  

As diversas dicotomias delineadas por uma visão cartesiana – como, por exemplo, a 

divisão entre corpo e mente, razão e emoção, refletir e vivenciar – penetraram por séculos nas 

inúmeras dimensões de nosso viver.  

Nesse contexto, uma nova forma de compreensão do mundo, na qual essas dicotomias 

consubstanciam-se no ser, nos faz refletir sobre as possibilidades de mudar paradigmas 

pedagógicos e científicos.  

Precisamos refletir como o meio (natural ou social) pode interferir na maneira que o 

corpo
1
 (inteiro) se percebe, se relaciona e vive. Como as condições espaço-temporais podem 

nos moldar, atingir, constituir. Podem atuar em nós de forma plástica e visível a partir da 

materialidade e também a partir daquilo que nossos olhos não veem, nossa mente não 

compreende, mas nosso corpo como um todo SENTE.  

A (des)articulação entre saberes sensíveis
2
 e saberes intelectivos

3
, segundo Duarte Jr. 

(2000), condiciona nossas formas de estar no mundo, vivenciá-lo e interpretá-lo. Nesse 

sentido, priorizar habilidades que colaborem com o desenvolvimento equilibrado das diversas 

dimensões humanas, gradativamente, provocará reflexos no modo de vida dos indivíduos. 

Duarte Jr. (2000) diz que: 

 

Um indivíduo que tenha a sua sensibilidade desenvolvida, os seus sentidos 

despertos e educados para captar as nuanças qualitativas do cotidiano, por 

certo se recusará a compreender o mundo e a vida tão-só no modo de uma 
especialidade científica ou mesmo filosófica. Procurará, ao contrário, 

integrar em seu viver as diferentes modalidades do conhecer humano, tanto 

                                                
1 Corpo refere-se ao ser integral, considerando-o como uma unidade. 
2 Referentes aos sentimentos e ao desenvolvimento da sensibilidade. 
3 Referentes ao cognitivo, à intelectualidade e à racionalidade. 
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convocando para o seu dia-a-dia o conhecimento obtido em tratados e 

laboratórios, quanto emprestando a este as colorações captadas 

sensivelmente em seu cotidiano (p. 209). 

 

Nosso conhecimento se constrói por meios dos processos de vivenciar e simbolizar; 

por meio de um jogo entre sentir e pensar. Sentir significa a primeira apreensão da situação 

que vivemos. Nossa colocação no mundo é primeiramente emocional, sensitiva; só 

posteriormente, vem o pensamento, a operação mental. Assim, o sentimento, numa concepção 

ampla, compreende: a sensação mais geral de nossa condição, física ou mental; sensações 

físicas; sensibilidade; emoção; atitudes emocionais em relação a algo (DUARTE JR., 2011).  

Pereira (2008, 2011) nos fala da necessidade de se resgatar a corporeidade/totalidade 

humana por meio do lúdico ou da arte, que possibilitam a valorização e trato de todas as 

dimensões do humano. Para a autora, sentimentos e emoções só existem porque o corpo 

existe. Sentimentos, emoções e corpo relacionam-se intrinsecamente, entre si e com o mundo 

– natural, biológico, social e cultural. “Por isso, é assumido que atuar na psique do ser 

humano implica reverberações no seu corpo, e atuar no corpo implica reverberações na 

psique, ou seja, atuar no corpo ou na psique significa atuar no ser humano como um todo” 

(2008, p. 7).  

Psique e corpo, sensível e cognitivo, físico e espiritual, cognitivo e artístico, são partes 

inter-relacionadas que compõem o ser humano. De lugares e contextos diferentes, as ideias 

apresentadas aqui apontam para uma mesma direção, a de que é preciso buscar e tratar um Ser 

que é inteiro.   

Duarte Jr. (2000) acredita na importância da valorização dos saberes do corpo e 

considera que aprimorá-los é uma possibilidade de nos colocarmos no mundo de maneira 

mais conectada. Essa ideia se encontra no campo da aistheses, nas potencialidades de uma 

Educação dos Sentidos. O autor nos explica que a palavra grega aistheses, num sentido 

amplo, significa sensibilidade. Aistheses é a “[...] indicativa da primordial capacidade do ser 

humano de sentir a si próprio e ao mundo”, compreende “[...] um dedicar-se ao 

desenvolvimento de nossos sentidos que nos colocam face a face com os estímulos do 

mundo” (p. 15). Ou ainda, que ela seja “[...] basicamente a capacidade sensível do ser humano 

para perceber e organizar os estímulos que lhe alcançam o corpo” (p. 142).  

Alvares (2006) fez o mesmo movimento de retorno à origem grega da palavra estética 

e encontrou como significado “conduzir o mundo para dentro, como inspiração, como 

encantamento pela reação sensível à forma que esse mundo toma, pela emoção à imagem do 

mundo” (p. 40).  
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Aistheses também é a origem da palavra estesia. Segundo Duarte Jr. (2000), estesia é 

a: 

[...] ‘faculdade de sentir’, como ‘sensibilidade’ e, secundariamente, como 

‘percepção do belo’. [...] a ‘estesia’ diz mais de nossa sensibilidade geral, de 
nossa prontidão para apreender os sinais emitidos pelas coisas e por nós 

mesmos. 

[...] A estesia, o saber sensível, consiste fundamentalmente num experienciar 
a beleza, já que as coisas se nos revelam como prazerosas e surpreendentes, 

ainda que, às vezes, assustadoras ou terríveis (p. 142, 161).  

 

No dicionário
4
, também encontramos estesia como sinônimo de sensibilidade 

excessiva, que pode ser dolorosa. É, portanto, o oposto de anestesia, que é negação da estesia; 

é a diminuição da sensibilidade, quando deixamos de sentir o que nos toca.  

Para Alvares (2006), a palavra estesia diz sobre nossa relação com o mundo exterior 

por meio dos nossos sentidos. 

Alvares (2006) e Duarte Jr. (1991) buscam orientar suas reflexões a partir da origem 

grega das palavras estética e estesia, Aistheses, que se aproxima de uma forma sensível de 

estar e compreender o mundo. Não se trata, portanto, de considerar a palavra estética no 

campo do estudo do belo. Neste trabalho, tratamos estética como uma experiência vivida. 

Para Duarte Jr. (1991), na experiência estética, envolvemo-nos com um objeto em 

relação de igualdade e passamos a ter outro tipo de consciência, diferente daquela da 

percepção prática e utilitária do cotidiano. Temos uma percepção sensível, não intelectual, do 

objeto, situação ou obra que se nos apresenta. Há a possibilidade de vivenciarmos o símbolo 

com o qual nos deparamos de modo a nos despertar um encadeamento de sensações e 

sentimentos, a experiência do “como se”. 

Alvares (2006) diz: “Em uma experiência estética, não podemos separar o sujeito do 

evento, pois o evento não existe em si, ele se constitui a partir das expressões que temos dele” 

(p. 40). A autora elencou cinco qualidades que podem caracterizar uma experiência como 

experiência estética, que se assemelham com o que é posto também por Duarte Jr. (1991): 

 

 A experiência estética é receptiva. Ocorre a partir de uma recepção 

sensível, de uma comunicação com o ambiente através dos sentidos; 
 

 A experiência estética é uma experiência vivida pelo corpo todo. O corpo, 

ao mesmo tempo em que é um sensível – possui forma, cor, textura – , é o 
que sente. Sentiente e sensível, o corpo é o sujeito da experiência estética; 

                                                
4 Disponível em: <http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=estesia>. Acesso em: nov. de 2013. 
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 Toda experiência estética provém da conjunção entre um sujeito e um 

espetáculo. A experiência estética adquire sentido na dimensão vivida, é um 

diálogo direto entre espectador e evento; 
 A experiência estética ocorre no território da pré-objetivade que, [...], é o 

território do mundo vivido, aquém do mundo objetivo, aquém do domínio 

conceitual. A experiência estética ocorre em todo o nosso corpo, porque 

apreendemos seus sentidos anteriormente a qualquer juízo que possamos vir 
a articular; 

 A experiência estética não tem finalidade – não tem função, prática, não 

serve para nada. É justamente aí que reside sua grandiosidade: ela é vivida 

somente pela harmonia que irradia (p. 41).  
 

Dessa forma, torna-se impossível definir o que seja ou não seja objeto de fruição 

estética, pois a experiência estética é única ao sujeito. Ela existe unicamente na relação dele 

com o mundo. É sua capacidade de sentir e captar o mundo.  

 Nessa mesma direção, Duarte Jr. (2011) afirma ainda que a experiência estética é a 

experiência da beleza. Cabe compreendermos que o belo não é uma qualidade que algumas 

coisas possuem e outras não. A beleza não é uma propriedade física dos objetos. Então, 

poderíamos pensar que a beleza é relativa, depende de quem vê. E, nesse caso, a beleza estaria 

na mente das pessoas, independente dos objetos do mundo. Para eu experienciar a beleza seria 

suficiente ficar relembrando de experiências passadas, ou seja, a beleza seria produzida, tão 

somente, na consciência do homem. Chegamos, então, ao seguinte ponto, a beleza não está 

nos objetos, nem na mente das pessoas. A beleza se coloca entre o homem e o mundo. Ela 

surge na relação do homem com o mundo. Não se trata de toda e qualquer relação. Trata-se da 

relação em que o homem “suspende” sua vida cotidiana, “quebra” as regras da realidade. 

Nessa relação, ou na experiência da beleza, o homem não pensa o objeto, ele o sente. 

A experiência estética é desinteressada. É uma percepção sem propósitos práticos. É 

um encontro que produz uma espécie de emoção singular. É o prazer que se imagina que o 

contato com o objeto estético provoca. Um evento estético pode ser uma obra de arte, uma 

matéria escolar, uma teoria científica, uma paisagem da natureza. Na verdade, qualquer coisa 

pode ser experimentada esteticamente, seja ela originada da natureza ou construída pelo 

homem. E, nesse rol de possibilidades, é necessário dizer que todas as obras de arte solicitam 

serem experimentadas dessa forma, esteticamente (ALVARES, 2006). 

É nesse sentido que acreditamos nas contribuições de Duarte Jr. (2000), que a partir do 

grande campo da sensibilidade nos revela sua concepção sobre a Educação dos Sentidos. 

Cabe indicar que é sobre essa trama que significamos e damos sentido à palavra “estética”. 

A Educação dos Sentidos pode ser entendida como uma educação voltada para os 

sentidos, para a estesia, com o intuito de vencer o embrutecimento da sensibilidade. Uma 
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educação que rompa com a anestesia de nossos sentidos. Essa concepção busca a integração 

dos saberes – intelectivos e sensíveis – para o desenvolvimento do homem, que, por se tornar 

mais atento ao que acontece ao seu redor, terá mais oportunidade de refletir sobre sua 

condição e existência (DUARTE JR., 2000, 1988).  

Nesse contexto, surge a questão da educabilidade de nossos sentidos, a potencialidade 

de torná-los mais despertos para o mundo, o que oferece ao sujeito a oportunidade de perceber 

a si e o que o cerca de maneira mais profunda e inteira.  

 Duarte Jr. (2000) nos diz ainda que essa educação, em níveis mais básicos, pode 

surgir da estimulação estésica que a realidade oferece, pelo nosso contato com as belezas 

naturais, por exemplo. De modo semelhante, pode advir da experiência que a arte nos provê; 

nesse caso, mais vinculada à percepção artística. No entanto, do estésico ao estético, “[...] o 

caminho não possui mão única, com ambas as dimensões podendo ser trabalhadas 

simultaneamente, em que pese a verdadeira experiência estética poder ser plenamente vivida 

pelo ser humano tão só depois de uma certa maturidade ter sido alcançada” (p. 145). 

Para Duarte Jr. (2000), os grandes eixos para desenvolver uma Educação dos Sentidos, 

para que o ser humano estimule e refine sua capacidade de estesiar-se consigo e com o mundo 

– e aqui, inclui-se a natureza, as produções e relações humanas, o desvendar-se –, são a 

educação ambiental, a transdisciplinaridade e a educação estética, no sentido de sensibilidade 

para arte. E é nessa última que o presente trabalho tem seu foco. Para o autor, a educação dos 

sentidos, pode se dar a partir de simbolizações e vivências estéticas que a arte nos 

proporciona. Assim, nossa capacidade de expressão é ampliada por meio dos signos estéticos 

da arte. 

Dessa forma, temos como referência que a educação dos nossos sentidos, também, é 

possível por meio da arte e dos signos estéticos.  

A arte, para ele, é uma forma de expressar sentimentos, pois, a seu ver, não seria 

possível comunicá-los. Desse modo, ela é uma tentativa de colocar o homem diante de 

diferentes formas ou manifestações que concretizem aspectos do sentir humano. É uma 

maneira de mostrar aquilo que permanece inacessível às redes conceituais da linguagem. “O 

artista não diz (um significado conceitual) o artista mostra (os sentimentos através de formas 

harmônicas). O artista procura concretizar, nas formas, aquilo que é inefável, inexprimível 

pela linguagem conceitual” (DUARTE JR., 2011, p. 46). 

Duarte (1988, 1991, 2011) insiste que a linguagem, por ser conceitual, não alcança a 

expressão dos sentimentos. Porém, faz uma ressalva sobre a poesia. Ele diz: “A poesia toma a 

linguagem e força-a a chegar o mais perto possível de seu polo expressivo. O poeta, 
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utilizando-se não apenas do sentido das palavras, mas também de sua sonoridade e ritmo, 

constrói imagens, metáforas, e não um significado conceitual” (1991, p. 51). 

Cabe ressaltar que nos atentamos sobre as tensões que existem entre autores que 

compreendem a arte como uma linguagem e os que a compreendem como expressão. Outra 

questão é a compreensão de que na contemporaneidade a arte não se limita ao belo. Ela 

também pode ser o que espanta, o que choca, o que provoca.  

Contudo, fica evidente que existe uma coerência entre a proposta de uma Educação 

dos Sentidos, vinculada à experiência da beleza, tal como foi explicitada anteriormente, e à 

expressão dos sentimentos, para vencer a an-estesia provocada pela fealdade, pela 

massificação, pelo descartável. O que se percebe é a possibilidade de trazer à tona o sensível, 

para que inclusive o “não belo” venha a ser percebido.  

Nesse sentido, Alvares (2006) afirma que a Educação Estética se dá numa perspectiva 

de integração, porque não se trata de um conhecimento que não se constrói na verdade de 

cada disciplina. A Educação Estética se consolida na verdade do homem enquanto ser no 

mundo, na sua historicidade, no constante vir a ser do indivíduo.  

Aulas de arte, muitas vezes, são consideradas ou usadas como um suporte para enfeitar 

a escola ou preparar atividades para datas comemorativas do calendário, ainda que de forma 

lúdica ou criativa. Nesse contexto, o conteúdo dessa área de conhecimento é esvaziado e a 

disciplina é colocada numa perspectiva de mera atividade. Encontramos, ainda nos dias atuais, 

queixas dos professores em relação à falta de estrutura física e de materiais adequados para 

desenvolverem sua aula, bem como em relação à desvalorização dessa disciplina frente às 

demais. Situações como essas, somadas à atuação de professores sem formação na área de 

Arte, são apontadas há muito tempo por pesquisadores e estudiosos. Por isso, diante dessas 

circunstâncias, fica difícil pensar como o ensino de Arte pode contribuir para a formação 

sensível dos alunos (FERREIRA, 2013). 

Indo de encontro a essa realidade escolar retratada por Ferreira (2013), que cria 

obstáculos para uma Educação dos Sentidos, nosso foco foi dirigido para uma instituição em 

que estão presentes condições materiais e professores, geralmente, preparados para 

desenvolver as atividades artísticas específicas do currículo Waldorf. 

Uma consciência estética, para Duarte Jr. (2011), integra sentimentos, imaginação e 

razão, proporcionando uma atitude mais harmoniosa e equilibrada perante o mundo. O 

referido autor (2000) esclarece que, no ambiente escolar, um dos caminhos possíveis para a 

concretização do desenvolvimento estético é a arte. 

Assim, parece-nos oportuno e relevante realizar aproximações entre uma Educação 
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Estética e as práticas artísticas escolares no intuito de compreender essa dimensão estética do 

fazer pedagógico. Nosso campo de pesquisa, a Escola Waldorf, foi determinado por ter um 

reconhecido trabalho voltado para a questão artística. O capítulo seguinte traz informações 

sobre a Pedagogia Waldorf. 

 

1.2 A Pedagogia Waldorf 

 

A Pedagogia Waldorf e sua fundamentação teórica alicerçam-se em um conhecimento 

denominado, por seu fundador, Rudolf Steiner, como ciência espiritual ou Antroposofia. Toda 

a concepção de vida e humanidade desenvolvida e objetivada pela Antroposofia é 

transportada para as práticas escolares das escolas Waldorf. Sendo assim, a educação 

transcende a vida física e se torna responsável também pelo espírito e pela educação da alma. 

Steiner (1994) assevera que a educação deve considerar toda a vida humana até a 

morte e que, enquanto adultos/educadores, devemos ser “[...] interiormente verdadeiros e 

permeados de moral em nossos pensamentos e sentimentos – os quais a criança sente e capta” 

(p. 14). Em outra obra (1988), o autor afirma que o desenvolvimento humano pode ser 

percebido e compreendido em fases, que apresentam mudanças intensas em períodos de sete 

anos, denominados setênios.  

Para a Antroposofia, o homem é composto por quatro corpos – físico, etérico, astral e 

o eu – que se sobrepõem ao longo dos setênios. Durante os três primeiros setênios, a energia 

humana é regida mais fortemente por um desses corpos, que apresentam características 

distintas. Lanz (1998) afirma que “[...] há, portanto, quatro nascimentos: o do corpo físico ao 

nascer, o do corpo etérico aos sete anos [...], o do corpo astral aos catorze anos [...] e o do eu 

aos 21 anos” (p. 39).  

O corpo etérico pode ser entendido como nosso instinto de sobrevivência, o nosso 

desejo de viver. O físico são as estruturas biológicas do homem. O corpo astral rege o ritmo, é 

constituído pelos sentimentos, é aquele responsável pela afetividade. O eu é o 

autoconhecimento, a capacidade de pensar e discernir. O desenvolvimento saudável do 

indivíduo está relacionado com a integração desses corpos. 

A Pedagogia Waldorf define que no primeiro setênio as atividades escolares precisam 

auxiliar o aprendiz a integrar seu corpo etérico ao seu corpo físico. Nesse período, a criança 

precisa sentir-se recebida pelo mundo e precisa perceber que o mundo é bom com ela. É a 

fase do desejo, do querer, do fazer. Nessa faixa etária, a criança se movimenta muito, de 

forma desordenada, até atingir movimentos que lhe serão necessários pelo resto da vida. 
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Segundo Steiner (1994), “[...] toda a educação, no caso da criança, deve ser física” (p. 15). 

 Andar, falar e pensar são atitudes que a criança desenvolve nessa época da vida, e são 

resultados das ações dos que com ela convivem. São atitudes adquiridas das impressões que 

ela capta do ambiente e de como ela vivencia o próprio corpo. Nessa fase, “[...] os vasos e 

órgãos se estruturam da mesma forma como se desenvolvem o amor, a veracidade e a clareza 

no meio ambiente” (STEINER, 1994, p. 20). Esse trecho explicita como as ações dos 

adultos/educadores refletem diretamente na formação do corpo físico, na concepção 

antroposófica. 

Ao atingir o segundo setênio, a energia maior virá do corpo astral e a principal 

necessidade do educando é perceber por meio das atividades escolares que o mundo é belo. É 

considerada a fase do sentir, fase do desenvolvimento e equilíbrio das emoções. O convívio e 

a interação com o grupo são fundamentais para a concepção do ser coletivo e individual. A 

criança precisa vivenciar a autoridade baseada no amor, no equilíbrio entre firmeza e carinho 

do educador e na compreensão do próprio corpo. 

O desenvolvimento está intimamente ligado com afetividade, fantasia e emotividade. 

Lanz (1998) afirma que, agindo sobre o corpo astral, o educador atinge o corpo físico e o 

etérico e consegue provocar o desabrochar do eu. As matérias do currículo tornam-se 

poderosos instrumentos para facilitar o desenvolvimento infantil e a eclosão harmoniosa da 

personalidade. 

Steiner (1996) afirma que a dosagem de conteúdos motores e cognitivos deve ser 

devidamente planejada em prol desse desenvolvimento. Enquanto o sistema motor e o 

intelecto podem cansar-se, o sistema rítmico – respiração, circulação – não para. Partindo 

desse pressuposto, a musicalidade no segundo setênio torna-se tão importante quanto o 

movimento no primeiro. Trabalhar o ritmo ajuda a criança a libertar seu corpo astral através 

de seus sentimentos e sensações, promovendo espaço propício e saudável para seu 

desenvolvimento.  

Todo o trabalho desenvolvido nas escolas Waldorf até essa fase é realizado para buscar 

formas saudáveis e humanas de adquirir conhecimentos. Agora, esse conhecimento é utilizado 

em vistas do julgamento com a chegada ao terceiro setênio. 

O terceiro setênio tem sua força centrada no eu, no julgamento, enfim, no pensar. Por 

isso, o adolescente precisa vivenciar uma aprendizagem que lhe permita perceber que o 

mundo é justo. Steiner (1996) afirma: “[...] como consequência do método de ensino e da 

educação, a criança deve ter uma visão do mundo exterior com todas as suas regras, 

processos, causas e efeitos, intenções e finalidades” (p. 12). 
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Segundo Steiner (1988, 1996), outras características do terceiro setênio são: espírito de 

crítica; autoridade natural baseada nas qualidades pessoais do educador; libertação do corpo 

astral e consciência do eu; e harmonização das forças anímicas, liberdade e responsabilidade. 

Ao final desse setênio, a personalidade está formada; ocorre a harmonização entre os corpos e 

entre o pensar, o sentir e o querer. A educação agora deve ter o objetivo de integração com a 

sociedade. As aulas devem servir-se do idealismo dos jovens em prol do progresso do mundo. 

A mistura dos corpos – físico, etérico, astral e eu –, segundo a Antroposofia, está 

presente em todos os seres humanos, sendo responsável por influenciar, inclusive, suas 

características comportamentais. Essas características, Steiner (1994) classificou e denominou 

como temperamentos humanos – colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. Os 

temperamentos são mais do que hereditariedade, são o que resulta da individualidade que 

surge da harmonização dos quatro membros da entidade humana, da influência de um sobre o 

outro.  

Tendo como referência a concepção antroposófica de homem e de mundo, a pedagogia 

Waldorf foi criada para o desenvolvimento do homem em suas três dimensões: o etérico, o 

astral e o eu; ou, o querer, o sentir e o pensar – o bom, o belo e o justo. 

 

1.2.1 O surgimento das escolas waldorf 

 

 As escolas Waldorf surgiram na Alemanha no início do século XX, em meio ao clima 

de reorganização social e política do pós-guerra. As transformações causadas pelo conflito e o 

desejo de construir uma nova sociedade povoaram discursos de diversos pensadores. Foi 

nesse contexto, que as atividades antroposóficas de Rudolf Steiner ganharam destaque na 

Alemanha. 

 Na primeira década dos novecentos, Steiner já tinha adquirido posição de respeito nos 

círculos científicos de pesquisa. Contudo, quando assumiu publicamente pensamentos 

relacionados ao mundo espiritual, passou a ser ignorado pela academia e considerado um 

teósofo
5
. Gradativamente, suas publicações e sua forma de compreender o mundo físico, 

científico e espiritual levaram-no à fundação da Sociedade Antroposófica em 1913 

(CARLGREN; KLINGBORG, 2006). 

                                                
5 Aquele que ensina ou pratica as teorias teosóficas. Segundo o dicionário Michaelis, Teosofia é a “Teoria 

filosófica que admite o conhecimento de Deus e das leis do Universo pela revelação mística, manifestada pela 

própria alma do indivíduo; iluminismo. 3 Conjunto de doutrinas filosóficas que conciliam a razão e a fé, de tal 

maneira que se estabelece perfeita harmonia nos pontos de coincidência das religiões, seitas e escolas 

filosóficas”. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=teosofa>. Acesso em: 10 de dez. de 2013. 

http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=te%C3%B3sofo
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=teosofa
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=teosofa
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Steiner (1988) passou a aplicar suas ideias em várias áreas do conhecimento e da 

espiritualidade humana, como na arquitetura, farmácia, teologia, agricultura, arte e terapias. 

Durante a guerra, para divulgar seu pensamento, ele proferiu inúmeras palestras na Alemanha.  

Grande parte de sua obra são transcrições
6
 desse momento.  

Foi especificamente no fim da segunda década dos novecentos, com o término da 

Primeira Guerra Mundial, que sua atenção se voltou, de forma mais nítida, para questões de 

reforma da vida social e, por consequência, para concretizações de ideais pedagógicos.  

A partir de abril de 1919, após proferir uma palestra para os funcionários da Fábrica de 

Cigarros Waldorf-Astoria, em Stuttgart, Steiner, membros da Sociedade Antroposófica e o 

proprietário da referida fábrica reuniram esforços – disponibilidade de espaço físico, escolha 

dos professores e análise do currículo e regulamentos federais – para a criação da primeira 

escola livre de orientação antroposófica, que tinha como fim o atendimento dos filhos dos 

funcionários, sem distinção de sexo ou classe social.  Daí, a origem do nome Escola Waldorf
7
.  

No mês de agosto, do mesmo ano, Steiner começou o trabalho de formação dos 

professores convidados para iniciar as atividades da escola livre. Sobre esse processo, Calgren 

e Klingborg (2006) nos dizem: 

 

Todos os dias, das 09 às 11 horas, ele falava sobre ‘Antropologia geral’: 
concentrava descrições das principais funções da alma humana, em sua 

relação com os processos fisiológicos. [...] Às 11 horas principiava o ‘curso 

metodológico-didático’, em que era desenvolvido o currículo da 1ª à 8ª série 
numa apresentação viva e concisa (p. 17). 

 

 As aulas ministradas receberam o mesmo tratamento das palestras e suas estenografias 

tornaram-se livros. Segundo Calgren e Kingborg (2006), nos registros do curso-

metodológico-didático encontram-se as bases fundamentais do que, mais tarde, viria a se 

chamar Pedagogia Waldorf. Esse material e as suas variações subsequentes tornaram-se 

manuais metodológicos de referência para a formação e o desenvolvimento do efetivo 

trabalho dos professores Waldorf, o que ocorre até os dias atuais. Existem registros sem 

tradução para língua portuguesa e muitos livros não são disponíveis para compra, alguns por 

esgotamento e outros por se manterem pouco divulgados ou não preparados para publicação. 

Devido ao crescimento do número de escolas Waldorf no Brasil e no mundo, surgiram 

organizações e sociedades que dão suporte à implantação de novas instituições, assessoram e 

                                                
6
 O recurso utilizado para registrar as palestras foi a estenografia, técnica de escrita com abreviaturas, que 

pretende ser tão rápida quanto a fala.  
7 Em alguns países, também são chamadas de escolas Rudolf Steiner e tiveram início numa fábrica de cigarros, o 

que me parece um pouco paradoxal. 
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proporcionam o intercâmbio de experiências e atividades entre as escolas existentes.  

 Em janeiro de 2013, existiam 1.026 escolas Waldorf, presentes nos cinco continentes
8.

 

Segundo o site da Sociedade Antroposófica no Brasil
9
 (SAB), em 2004, eram 880 escolas no 

mundo. Atualmente, a Alemanha se mantém como o país com o maior número de escolas em 

funcionamento, são 233. Em seguida, estão os Estados Unidos, com 119 escolas.  

Na América Latina, o país com maior número de escolas é o Brasil, com o total de 

31
10

. Em 2004, a SAB divulgou a existência de 17 escolas. Não temos dados para comparar 

ampliações internas, como, por exemplo, a sequência aos níveis de ensino conforme a 

demanda e a relação de número de alunos, turmas e professores. Os dados revelam apenas o 

número de escolas em funcionamento.  

No Brasil, a principal referência em termos de formação docente e estruturação 

pedagógica e física é a escola Rudolf Steiner de São Paulo, situada na cidade de São Paulo, 

fundada em 1955. O início de suas atividades, como acontece com a maioria das escolas 

Waldorf, deu-se para atender a crianças do Jardim de Infância. Atualmente, ela atua com toda 

a Educação Básica. 

Segundo o site da FEWB
11

, escolas de Ensino Fundamental e Educação Infantil estão 

presentes no Distrito Federal e em 11 Estados brasileiros, sendo eles: Bahia, Ceará, Goiás, 

Brasília, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina e São Paulo. Já as escolas que possuem classes desde a Educação Infantil 

até o Ensino Médio se localizam apenas nos estados do Mato Grasso e São Paulo. 

 

1.2.2 A arte na pedagogia Waldorf e sua fundamentação antroposófica 

 

Rudolf Steiner nasceu na Áustria em 1861 e faleceu na Suíça no ano de 1925. 

Destacou-se em sua vida acadêmica dedicando-se às Ciências, Letras e Filosofia. Doutor em 

Filosofia, seus estudos o levaram a formular uma teoria cognitiva e espiritual que alcançou 

diversos segmentos, sendo um deles a educação. Esse autor fundou a Ciência Espiritual ou a 

Antroposofia – como é mais comumente chamada – e desenvolveu uma metodologia de 

ensino que fosse ao encontro de suas concepções – a Pedagogia Waldorf. Steiner (1994) dizia 

que “[...] quando se trata de saber lidar com a vida, temos de auscultar seus mistérios, e estes 

                                                
8 PEDAGOGICAL SECTION AT THE GOETHEANUM IN DORNACH; THE FRIENDS OF WALDORF 

EDUCATION IN BERLIN. Waldorf World List: January, 2013 
9
 http://www.sab.org.br/pedag-wal/EW-no-mundo.htm 

10 PEDAGOGICAL SECTION AT THE GOETHEANUM IN DORNACH; THE FRIENDS OF WALDORF 

EDUCATION IN BERLIN. Waldorf World List: January, 2013 
11 http://www.federacaoescolaswaldorf.org.br/ensinoi.htm 
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situam-se detrás do mundo  sensível” (p. 9). 

Ao apresentar o conceito de Antroposofia, Passerini (2011) esclarece quais são os 

interesses dessa Ciência: 

 

A antroposofia procura responder às perguntas mais profundas do homem 

por meio da razão, porém sem negar-lhe os anseios espirituais. Possibilita 

novas perspectivas ao ser humano na ampliação de suas faculdades mentais, 
elevando sua percepção e seu pensar a outras dimensões. Considerando o 

homem uma síntese de todo o Universo, postula a existência de uma 

realidade não física ou espiritual do ser humano e do Universo, dimensão 

que permeia e transcende a física (p. 31-32).  

 

Nessa concepção, a razão e o sensível são necessários ao desenvolvimento humano.  

Segundo Romanelli (2008), Steiner considera a Arte e a Ciência aspectos de uma mesma 

verdade e indica que essa integração deve ser o caminho para a formação humana. Ele 

acreditava que o homem possui uma disposição fundamental para compreender a essência das 

coisas e dos seres através da observação que os sentidos proporcionam àquele que olha a 

natureza e os objetos com olhos de um artista, o que permite a captação da essência e a 

posterior formulação do conceito.  

Steiner (1988) chama a “[...] atenção para o fato de que o ensino deveria partir de uma 

formulação artística para que o ser humano total, principalmente com sua vida volitiva, seja 

solicitado” (p. 34). Nesse contexto, a Arte se determina como estímulo necessário ao sensível 

para que o sujeito alcance seu mundo interior, desenvolva sua percepção e seu olhar para o 

mundo exterior, determine suas vontades e sinta a necessidade de desenvolver sua capacidade 

cognitiva.  

Ao discutir a Arte na Antroposofia, Romanelli (2008) afirma que “[...] a arte em 

sentido antroposófico não é a arte do conceito geral formulado pelos artistas sobre a mesma, 

assim como não o é a arte dos alunos no ensino fundamental [...]”, ela é uma “elaboração 

simbólica” (p. 55, 57). 

Sendo assim, as atividades artísticas do currículo Waldorf, muitas vezes chamadas de 

terapias curativas, se direcionam para o tratamento das forças internas do indivíduo, 

provocando o desenvolvimento de seu olhar artístico para o mundo. Segundo Romanelli 

(2008), o olhar de artista permite preparar o homem para buscar a bondade, a beleza e a 

verdade. 

Nesse exercício permeado pelo imaginativo, pela fantasia, pela sensibilidade, pela 

criação, Steiner tenta firmar uma metodologia de ensino na qual a arte seja o caminho para 
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formar o homem enquanto alma, espírito e corpo. 

Steiner (1988) viveu numa época em que a Ciência se construía fortemente em raízes 

positivistas, momento em que as Ciências da Natureza e seus respectivos métodos de pesquisa 

eram amplamente difundidos e aceitos no meio acadêmico. Na medida em que foi 

desenvolvendo seus estudos, viu-se incapaz de continuar suas pesquisas e apresentar suas 

conclusões cientificamente, pois os métodos e abordagens disponíveis não suportavam a 

natureza do conhecimento que ele abordava. E envolveu-se profundamente com os trabalhos 

de Goethe ao realizar a compilação das obras do poeta a pedido da universidade em que 

trabalhava, e foi a partir desse momento que ele vislumbrou um meio para estruturar sua 

teoria. Assim como Goethe, as contribuições de Schiller foram importantes no 

desenvolvimento da concepção social e estética da teoria desenvolvida por Steiner, que 

considerou a ciência e a arte como ponto de partida para o autoconhecimento e para a 

evolução humana (ROMANELLI, 2008). 

Em suas palestras, Steiner (1988) faz frequentes citações sobre Goethe e Schiller. 

Ambos foram fundamentais para a Teoria do Desenvolvimento Cognitivo da Antroposofia. 

Segundo Romanelli (2008), para Schiller, a estética é o caminho para a ética. A vivência das 

antíteses individuais por meio do lúdico (da arte) garantirá ao sujeito capacidade de ação 

social. 

 Ao estruturar a Pedagogia Waldorf, Steiner (1988) afirma que “[...] todo e qualquer 

método deve ser mergulhado no artístico. A educação e o ensino devem tornar-se uma 

verdadeira arte. Ao saber cabe apenas estar subjacente” (p. 14). A arte é indispensável para 

formar o ser autônomo, consciente de seu papel no mundo. “Devemos trazer a época propensa 

ao intelectualismo de volta ao volitivo” (p. 113). 

  

1.3 Pesquisas brasileiras sobre a pedagogia Waldorf e Educação Estética 

 

Pesquisas sobre a Antroposofia abarcam várias áreas do conhecimento. No que diz 

respeito à Educação, há vários trabalhos que tratam da Pedagogia Waldorf. Tavares (2012) fez 

um levantamento das produções acadêmicas brasileiras sobre a Pedagogia Waldorf no banco 

de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), com a palavra-chave Educação, e, em um dos eventos mais significativos da área 

da Educação, as reuniões anuais da Associação Nacional de Pós-graduação em Educação 

(ANPEd). Ela organizou os trabalhos que encontrou da seguinte forma (QUADRO 1). 
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QUADRO 1 – Teses e dissertações sobre Pedagogia Waldorf  

Categorias 

 

Título da tese/dissertação Ano 

Trabalhos que traçam 

diálogos entre a 

Pedagogia Waldorf e 

outros aportes teóricos 

 

Vivências espaciais e saberes em uma escola Waldorf: 

um estudo etnomatemático 

2010 

O ensino de geografia da Pedagogia Waldorf 2008 

Educação Ecológica por meio da estética na pedagogia 

Waldorf 

2007 

A relação entre homem e a natureza na Pedagogia 

Waldorf 

2006 

Da Pedagogia Waldorf à Salutogênese 2004 

Trabalhos que tratam da 

contribuição da 

Pedagogia Waldorf para 

os cursos de formação 

de professores 

 

Formação Continuada com Base na Pedagogia Waldorf: 

Contribuições do Projeto Dom da Palavra 

2010 

O artista, o educador e arte-educação – um mergulho 

nas águas da Pedagogia Waldorf 

2002 

Trabalhos que abordam 

a possibilidade de 

aplicação dos princípios 

da Pedagogia Waldorf 

em outras instituições 

de ensino 

 

Pedagogia Waldorf: uma educação baseada no diálogo, 

afeto e arte 

2010 

A Pedagogia Waldorf: contribuição para o paradigma 

educacional sob o ponto de vista imaginário 

2000 

A Pedagogia Waldorf: um estudo de caso 1987 

Trabalhos que trazem as 

contribuições da 

Pedagogia Waldorf para 

a formação dos alunos, 

tanto crianças quanto 

jovens 

A contribuição da pedagogia Waldorf na formação de 

jovens para os desafios do século XXI: a experiência da 

Escola Livre Porto Cuiabá 

2008 

Por uma educação voltada para o desenvolvimento da 

expressão oral dos educandos: um estudo sobre a 

Pedagogia Waldorf 

2010 

A busca pela aprendizagem além dos limites escolares 2010 

Trabalhos que abordam 

a Pedagogia Waldorf e 

o desenvolvimento 

infantil 

A imitação no desenvolvimento infantil e suas 

implicações para a educação segundo as concepções 

antroposófica e walloniana. 

2003 

O Fio de Ariadne: múltiplas formas narrativas e 

desenvolvimento infantil segundo a abordagem 

antroposófica de Rudolf Steiner. 

1996 

Fonte: Tavares (2012) 

  

As buscas por trabalhos na ANPEd se deram entre a 23ª e a 34ª Reunião Anual, nos 

Grupos de trabalho Educação de crianças de zero a seis anos, Sociologia da Educação e 

Filosofia da Educação. Nas três modalidades de apresentação de trabalhos do evento, não foi 
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encontrado nenhum em relação à Pedagogia Waldorf (TAVARES, 2012).  

Na mesma direção, realizamos a busca no Grupo de Trabalho de Arte-Educação, 

GT24, por meio das palavras-chave Pedagogia Waldorf e Educação Estética. Encontramos os 

seguintes trabalhos (QUADRO 2). 

QUADRO 2 – Trabalhos do Grupo de Trabalho de Arte-Educação da ANPEd 

Fonte: site da ANPEd  

 

No banco de teses e dissertações do Domínio Público
12

 (2013), buscamos pesquisas na 

área da Educação com a palavra-chave Educação Estética. Encontramos 12 trabalhos, que 

foram agrupados em cinco categorias (QUADRO 3). 

 

                                                
12 O Banco de teses e dissertações da CAPES, que está indisponível para manutenção, indica que as consultas 

sejam feitas no site do Domínio Público. 

ANPEd 

Pesquisa no 

GT 24 

Apresentação de 

trabalhos 

 

Trabalho encomendado Sessão de Pôsteres 

32ª Reunião    

33ª Reunião A arte como 

procedimento de 

ensino na Escola 

Waldorf 
Rosely Aparecida 

Romanelli (UNEMAT)  

  

34ª Reunião   A pedagogia Waldorf 

aplicada à educação 

infantil na rede pública  

municipal  

Rosely Aparecida 

Romanelli (UNEMAT) 

35ª Reunião 

 

O corpo-educador do 

artista-pedagogo e 

político na intenção de 

uma educação estética  

Ana Cristina de 

Moraes (UECE)  

  

36ª Reunião Educação estética na 

universidade e o 

constructo de impulsos 

lúdicos  

Ana Cristina de 

Moraes (UECE)   

Para uma crítica da 

Educação Estética no 

Brasil  

Ronaldo Rosas Reis 

(UFF)  

Luciana Pires de Sá 

Requião (UFF)  
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QUADRO 3 – Teses e dissertações sobre Educação Estética 

Categorias Título da tese/dissertação 

 

Ano 

Estudo da Educação 

Estética por meio da 

realização de oficinas 

A educação do sensível: modelando o barro e (re) 

significando o corpo. 

2006 

Educação estética: uma reflexão sobre processos 

educativos resilientes com crianças em situação de 

vulnerabilidade social 

2009 

Leitura e produção de imagens: um processo 

educativo e cuidativo dos acadêmicos de 

enfermagem com crianças hospitalizadas 

2010 

Trabalhos que tratam 

da Educação Estética 

na formação de 

professores 

A educação estética e o feminino: propostas para 

uma visão humanizadora em educação 

2006 

Por uma educação estética: um enfoque na 

formação universitária de professores 

2007 

Educação estética: investigando possibilidades a 

partir de um grupo de professoras 

2008 

Educação estética 

relacionada a formas 

variadas de arte 

A literatura de Ariano Suassuna na TV: um estudo 

de formação estética 

2008 

Educação estética ambiental e teatro do oprimido: 

fundamentos e práticas comuns  

 

2009 

Estudo da Educação 

Estética por aspectos 

filosóficos 

Educação estética e razão comunicativa: um outro 

da razão ou uma outra racionalidade? 

 

2007 

Educação estética: uma ponte entre Schiller e 

Habermas 

 

2007 

Trabalhos que tratam 

da Educação Estética 

no contexto escolar 

Educação ecológica por meio da estética na 

pedagogia Waldorf 

2008 

Como e por que ler poesia em sala de aula 2010 

Fonte: site do Domínio Público. 

 

Os trabalhos que mais se aproximam da presente pesquisa são os que foram 

classificados em “Trabalhos que tratam da Educação Estética no contexto escolar”.  

 A pesquisa bibliográfica intitulada “Como e por que ler poesia em sala de aula” analisa 

estratégias de ensino da poesia em sala de aula em duas obras. As considerações do autor 

sobre uma das obras apontam para um conflito entre o fruir esteticamente e a exploração 

pedagógica. Sobre a outra, o pesquisador conclui que, apesar de admitir a função estética de 

um poema, o autor apresenta apenas um estudo do arcabouço dos elementos que o sustentam. 

Em “Educação ecológica por meio da estética na pedagogia Waldorf”, o autor trata 

mais especificamente do conceito de Educação Ecológica por meio de experiências estéticas. 

Sua pesquisa de campo foi no interior da sala de aula de uma escola Waldorf. 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=35739
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=35739
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Essas informações nos mostram que no cenário acadêmico brasileiro não foram 

encontradas pesquisas que tratam das (possíveis) relações entre uma concepção de Educação 

Estética e as práticas artísticas das escolas Waldorf. 

 

1.4 Caminhos metodológicos  

 

A seguir, apresento as escolhas metodológicas que orientaram a realização desta 

pesquisa. 

 

1.4.1 O processo de escolha do campo e autorização para realização da pesquisa  

 

A opção por uma escola Waldorf deu-se principalmente por dois fatores. O primeiro 

foi o contato que tive na minha especialização com essa metodologia de ensino. Essa 

experiência, principalmente livresca, me levava a acreditar que as escolas Waldorf cuidavam 

da distribuição do tempo escolar e da hierarquia dos conteúdos de maneira diferente e que as 

práticas artísticas eram equacionadoras desse movimento. O segundo fator foi o interesse pelo 

currículo Waldorf, que compreende várias disciplinas consideradas artísticas, como Música, 

Teatro, Modelagem, Desenho, Pintura, Aquarela e Eurritmia, no decorrer de todo o Ensino 

Fundamental
13

.  

Busquei uma escola Waldorf de Ensino Fundamental que fosse filiada à Federação das 

Escolas Waldorf no Brasil. Passamos, então, a procurar virtualmente informações sobre cada 

uma delas e encontramos duas instituições em Minas Gerais com longo tempo de 

funcionamento, com sede própria e que apresentavam engajamento em relação a atividades 

sociais e vínculo com outras instituições antroposóficas. 

Estávamos conscientes de que este não seria um processo fácil, pois uma característica 

comum entre as escolas Waldorf é manter o ambiente escolar reservado e cercado de 

profissionais que compreendam e compartilhem os fundamentos pedagógicos da 

Antroposofia. São poucas as pesquisas que tratam do cotidiano escolar Waldorf. Algumas 

delas foram feitas por professores com formação específica na área, como é o caso de 

Romanelli (2008) e Passerini (2011). Outros trabalhos foram realizados por pesquisadores que 

iniciavam cursos específicos da Pedagogia Waldorf, como é o caso de Tavares (2012). 

Contudo, esse não era meu caso e por eu não ter cursado a Formação Waldorf, uma das 

                                                
13 Essas disciplinas foram identificadas na literatura, em consulta aos sites das escolas existentes no Brasil – 

aquelas que possuem – e ainda no site oficial da Federação das Escolas Waldorf no Brasil (FEWB). 
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escolas apresentou restrições quanto à observação em sala de aula. Assim, continuamos o 

contato com a outra escola, com a qual as conversas iniciais se deram por telefone, com a 

secretária da escola num primeiro momento e posteriormente via e-mail com a gerente 

pedagógica. E após aproximadamente um mês, recebi a autorização para realização da 

pesquisa.  

Cabe esclarecer ainda que as escolas Waldorf se organizam de modo que os próprios 

professores são responsáveis pela gestão da escola. O corpo docente é dividido em equipes, 

que discutem, decidem e deliberam sobre assuntos diversos. Por exemplo, há a equipe de 

Eventos e Ação Social-Comunicação e a Administrativo-Pedagógica. Ocorrem reuniões 

semanais e qualquer decisão a ser tomada pela escola envolve o grupo todo. Nesse sentido, os 

processos se tornam mais democráticos e mais lentos. A aceitação da minha presença na 

escola envolvia principalmente a decisão da equipe administrativo-pedagógica e o elo para 

esse diálogo foi a gerente pedagógica. Houve transparência em relação aos meus objetivos de 

pesquisa. 

 

1.4.2 A opção pela realização de um estudo de caso e por uma análise com perspectiva 

fenomenológica 

 

O estudo de caso apresentou-se como a estratégia que melhor atenderia nossos 

objetivos. Yin (2001) indica que a opção por um estudo de caso deve considerar 

circunstâncias como a complexidade dos fenômenos, sua contemporaneidade e o pouco 

controle sobre os acontecimentos. Ele esclarece que “[...] usaria o método de estudo de caso 

quando deliberadamente quisesse lidar com condições contextuais – acreditando que elas 

poderiam ser altamente pertinentes ao seu fenômeno de estudo” (p. 32, grifos nossos).  

Para responder à interrogação que norteou a realização desta pesquisa – “As práticas 

artísticas da Escola Waldorf podem contribuir para uma Educação Estética?” –, buscamos 

conhecer quais e como são as práticas artísticas da Escola Waldorf – levando em consideração 

as condições físicas e pedagógicas, distribuição do tempo, recursos materiais utilizados, bem 

como a formação e formas de atuação dos profissionais envolvidos – para, a partir daí, tecer 

as (possíveis) relações entre tais práticas e uma concepção de Educação Estética (DUARTE 

JR., 2000). 

Conforme definição da escola, as atividades de coleta de dados tiveram início no dia 8 

de março de 2013. Encerrei as atividades em 26 de abril de 2013. No decorrer desse período, 

realizei observações das aulas diariamente, durante o turno matutino, no intuito de 
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compreender como os professores organizavam sua rotina escolar e quais e como eram as 

práticas artísticas que permeavam seu trabalho. Observei a classe do 3º ano por três semanas. 

Quando percebi uma certa repetição de eventos, passei a observar uma outra classe, o 2º ano.  

Distribuí questionários a todos os professores da instituição e por meio deles elaborei 

um levantamento do perfil desse universo docente – idade, sexo, formação, anos de trabalho, 

área de atuação, formação continuada e hábitos relacionados ao contato e à fruição da arte. 

Por fim, entrevistei sete professoras que atuavam nas salas observadas e uma representante da 

equipe administrativo-pedagógica, buscando conhecer e compreender os sentidos atribuídos 

às palavras arte e artístico.  

Não foi definido um conceito ou uma teoria para definir a priori o que seria, ou não, 

considerado Arte ou Ensino Artístico. Era necessário que esses sentidos emergissem das 

entrevistadas, para, a partir daí, construirmos nossas reflexões sobre a relação entre a prática 

pedagógica da Escola Waldorf e uma concepção de Educação Estética.  

 Nesse contexto, para interpretar essas falas, recorri à análise ideográfica, ou análises 

individuais, o cruzamento das ideias encontradas foi possível por meio da análise nomotética. 

E, finalmente a compreensão das entrevistadas em relação à Arte e ao Artístico pode ser 

evidenciada com o surgimento das categorias abertas (BICUDO, 2000). Esse processo será 

apresentado detalhadamente no capítulo 3.   
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CAPÍTULO 2 – A ESCOLA WALDORF: PROFESSORES E COTIDIANO 

  

 Neste capítulo, apresento informações sobre a escola, seu corpo docente e o cotidiano 

das turmas do 2º e 3º anos. 

 

2.1 A Escola Waldorf 

 

A Escola Waldorf, segundo seu Regimento Interno (ESCOLA WALDORF, 2011), é 

uma instituição escolar que tem como orientação pedagógica as diretrizes da Pedagogia 

Waldorf, com observância aos princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei nº 9.393, de dezembro de 1996). 

Segundo o Regimento Interno (ESCOLA WALDORF, 2011): “A manutenção da 

Escola far-se-á através de taxas escolares, inclusive as de matrícula e de custeio do material 

escolar, a cargo dos alunos, pais ou responsáveis pelos alunos, donativos ou quaisquer outras 

contribuições legais” (p. 7).  

O funcionamento da instituição se dá por mecanismos de autogestão, de forma que o 

corpo docente é organizado em equipes de trabalho, sendo elas: administrativo-pedagógica, 

matrícula, inclusão, eventos e ação social-comunicação. Cada equipe tem seu próprio 

regulamento. 

 A Escola mantém a Educação Infantil e o Ensino Fundamental para as idades 

correspondentes, segundo as recomendações da Pedagogia Waldorf e do Parecer nº 877/09 

aprovado em 29/09/2009 pelo CEE- MG
14

. 

 As turmas de Educação Infantil dividem-se em Maternal e Jardim de Infância, sendo 

que para o Maternal são classificadas crianças de dois a três anos e, para o Jardim de Infância, 

crianças de quatro a seis anos.  

O Ensino Fundamental se organiza por séries anuais, num sistema de progressão 

continuada. As disciplinas da base nacional comum são oferecidas em Épocas – os alunos 

ficam por determinado período em contato com apenas um conteúdo. Já a parte específica 

(línguas estrangeiras, trabalhos manuais, artes, artes aplicadas, música e ensino religioso 

ecumênico) acontece em aulas semanais durante o ano todo.  

As avaliações de ensino e aprendizagem são feitas, principalmente, por meio de 

                                                
14 Tal parecer resguarda o posicionamento da Escola, amparada nos princípios de sua metodologia, de não iniciar 

seu Ensino Fundamental com crianças de seis anos. Essas crianças mantêm o regime instaurado antes do vigor 

da Lei. Nesse sentido, a Escola não antecipa a sistematização da alfabetização para essa turma. 
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observações, registros da professora, exercícios individuais ou em grupo e relatórios. Os 

resultados anuais são entregues em boletim descritivo aos responsáveis. 

As professoras de classe (as regentes) acompanham seus alunos do 1º ao 9º ano e, para 

que os professores dominem o currículo de cada ano escolar, a Escola oferece formação 

continuada no próprio estabelecimento ou fora dele. Sobre a formação dos professores, 

trataremos mais detalhadamente em outro item.  

  

2.1.1 Breve histórico 

 

 O histórico que será apresentado tem como fonte o Regimento Interno da Escola 

(ESCOLA WALDORF, 2011). 

O início do funcionamento da Escola Waldorf se deu para o atendimento de um Jardim 

de Infância, no ano de 1985, fundado por uma professora que é parte integrante do grupo até 

os dias atuais. Em 1988, a Escola transferiu-se para outra casa.  

Contava com duas turmas e duas professoras registradas junto à Prefeitura. Nos anos 

seguintes, passou por sucessivas ampliações, tanto em relação ao número de alunos como ao 

quadro de professores, culminando no aluguel de uma segunda casa, o que se deu por volta de 

1992. 

Em meio a esse crescimento, em 1991, foi criada a Associação Pedagógica
15

 (AP), 

uma associação sem fins lucrativos que é a mantenedora da Escola. Pouco tempo depois dessa 

data, em 1992, tal Associação adquiriu um terreno com área de 5.000 m², sua atual sede. A 

compra foi viabilizada por um empréstimo vindo da Alemanha. 

Em 1997 foram iniciadas as atividades do Ensino Fundamental, com uma turma de 12 

alunos do Pré-primário.  

Em 1998, uma terceira casa foi alugada para atender a um novo Pré-primário e à 1ª 

série. Foi nesse ano também que o Ensino Fundamental se regularizou junto à Secretaria de 

Educação. Ainda nesse período, começaram as obras para a construção da Educação Infantil 

no terreno já adquirido. 

As imagens a seguir são fotografias de painéis produzidos na época para divulgação 

do projeto arquitetônico, encontrados nos arquivos da biblioteca da Escola. Constam o terreno 

adquirido (FIG. 1), croqui e planta das salas da Educação Infantil (FIG. 2) e, por último, a 

planta da Escola como um todo (FIG. 3). 

                                                
15 Associação Pedagógica é a mantenedora sem fins lucrativos da Escola Waldorf e tem como objetivo propagar 

a Pedagogia Waldorf e a Antroposofia em âmbito estadual conforme consta no Regimento Escolar. 
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FIGURA 1 – O terreno 

 

FIGURA 2 – Croqui e planta das salas da Educação Infantil  

 

 

 

FIGURA 3 – O projeto da escola  

 

 

 

 Parte da Escola ainda não foi construída segundo o projeto, como a biblioteca, o 

auditório e o espaço para eurritmia. Contudo, todas as salas do Ensino Fundamental já estão 
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em funcionamento (FIG.4). 

 

FIGURA 4 – Fotografia por satélite da Escola Waldorf 

 

 

 No ano de 2011, a Educação Infantil possuía duas salas de Maternal e quatro turmas de 

Jardim de Infância. O Ensino Fundamental tinha turmas únicas do 1º ao 9º anos, o que 

totalizava 321 alunos. A Escola contava com 34 professores e 27 funcionários. 

 

2.1.2 Localização, acesso e horário de funcionamento 

 

A Escola Waldorf localiza-se nos arredores de uma área bastante nobre, muito próxima 

a uma capital. 

O acesso à Escola é dificultado pela ausência de linhas de transporte público na área, 

que é cercada de mata nativa. Nesse contexto, para os funcionários, a Escola oferece um 

serviço de van, que os transporta do ponto final do ônibus até a Escola, em horários fixos. Os 

alunos utilizam transporte particular ou vans escolares. Além disso, os pais organizam 

rodízios de carona: a cada dia da semana um responsável transporta um grupo determinado de 

crianças.  

 A aula tem início às 7h20 para todas as turmas do Ensino Fundamental, porém o 

término varia de acordo com o ano escolar. Já a Educação Infantil tem um horário de entrada 

flexível, os pais podem chegar até às 8h para deixarem seus filhos em classe. O turno 

matutino é encerrado às 12h20.  A partir do 5º ano, as crianças passam a ter aulas também no 

turno vespertino, que tem início às 13h30 e término às 16h. O período de aula é 

gradativamente estendido no decorrer dos anos. 
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Assim, muitos alunos permanecem na Escola no horário de almoço – das 12h20 às 

13h30 –, que oferece um serviço terceirizado de restaurante. Até mesmo crianças que não 

ficarão para o segundo turno se utilizam do serviço, que também atende às famílias e aos 

professores. 

 

2.1.3 Espaços 

  

 A Escola Waldorf possui salas específicas para Trabalhos Manuais, Modelagem e 

Marcenaria. Sua biblioteca é em local adaptado e sua estrutura vem passando por 

reorganizações; há o planejamento de sua construção. O prédio do Ensino Fundamental é 

acessível com rampas e banheiros adaptados. Existe serviço de lanchonete e restaurante 

terceirizados. O pátio central e as “matas” são utilizados para diversas atividades. 

 As salas com piso e janelas de madeira são espaçosas e arejadas. Todas possuem 

cortinas coloridas, um tanque, torneira com água filtrada, armários adequados ao 

armazenamento de diversos materiais necessários à rotina escolar e carteiras, que no decorrer 

das séries mudam de tamanho, ampliando-se em altura e largura.  

 A ornamentação das salas é feita por objetos, geralmente artesanais e naturais, que 

contribuem para o andamento da aula. Na classe do 3º ano, por exemplo, havia muitos “anões 

trabalhadores” e símbolos da páscoa, além de quadros e algumas madonas. Há área verde para 

que as crianças brincarem e os brinquedos do parque da Educação Infantil são feitos de 

madeiras e cordas. Na área verde destinada aos alunos do Ensino Fundamental, há balanços 

de madeira e corda nas árvores. Os ambientes, geralmente, são bonitos, organizados e se 

adéquam às necessidades de cada atividade (ANEXO). 

 

2.2 O corpo docente  

 

Os questionários foram o instrumento metodológico utilizado para a caracterização do 

corpo docente da Escola (APÊNDICE E). As informações obtidas serviram para elaborar um 

perfil dos professores.  

Na Escola, há três tipos de professores: as jardineiras, professoras da Educação 

Infantil; os professores de classe, regentes das turmas durante todo o Ensino Fundamental; e 

as professoras de matéria, que lecionam a parte diversificada do currículo, como, por 

exemplo, Alemão, Inglês, Trabalhos Manuais, Violino, Educação Física, Música etc. As aulas 
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da parte diversificada se iniciam somente após o recreio. Durante a primeira parte da manhã, 

todas as séries estão com sua professora de classe. Todos receberam questionário. 

 Eles foram entregues em envelopes a uma representante da equipe administrativo-

pedagógica, que se responsabilizou por distribuí-los em horário de reunião. Paralelamente, 

conversei individualmente com parte dos professores, oferecendo-lhes maiores 

esclarecimentos e ressaltando a importância da participação deles na pesquisa. 

Do total de 36 questionários distribuídos entre professores da Educação Infantil e de 

todo o Ensino Fundamental, 14 foram respondidos e devolvidos.  

 

2.2.1 Identificação e atuação 

 

QUADRO 4 – Faixa etária das professoras 

Faixa Etária Total Porcentagem 

De 30 a 39 anos 2 14,28% 

De 40 a 49 anos 9 64,28% 

De 50 a 51 anos 3 21,42% 

Total global 14 100% 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir das informações obtidas por meio dos questionários. 

 

QUADRO 5 – Tempo de atuação dos professores na Escola Waldorf 

Tempo Total Porcentagem 

Menos de 1 ano 1 7,1% 

De 1 a menos de 2 anos 1 7,1% 

De 2 a menos de 5 anos 3 21,4% 

De 5 a menos de 7 anos 3 21,4% 

De 7 a menos de 10 anos 1 7,1% 

De 10 a menos de 15 anos 3 21,4% 

De 15 a menos de 20 anos 1 7,1% 

Mais de 20 anos 1 7,1% 

Total 14 100% 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir das informações obtidas por meio dos questionários. 

 

 

 

 



44 

 

QUADRO 6 – Tempo de atuação – total de anos na carreira 

Tempo de atuação Número de professores Porcentagem 

De 5 a menos de 7 anos 1 7,1% 

De 10 a menos de 15 anos 2 14,2% 

De 15 a menos de 20 anos 5 35,7% 

Mais de 20 anos 6 42, 8% 

Total 14 100% 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir das informações obtidas por meio dos questionários. 

 

QUADRO 7 – Número de aulas que leciona na Escola Waldorf por semana 

Número de aulas Número de professores Porcentagem 

Até 5 aulas 1 7,1% 

Até 10 aulas 4 28,5% 

Até 15 aulas 5 35,7% 

Até 20 aulas 2 14,2% 

Até 30 aulas 1 7,1% 

Acima de 30 aulas 1 7,1% 

Total 14 100% 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir das informações obtidas por meio dos questionários. 

 

QUADRO 8 – Tempo semanal dedicado para realizar atividades relacionadas 

ao trabalho fora do ambiente escolar  

Tempo semanal Número de professores Porcentagem 

3 horas  1 7,1% 

4 horas  2 14,2% 

5 horas  1 7,1% 

8 horas  1 7,1% 

De 20 a 25 horas 3 21,4% 

Não informou 6 42,8% 

Total 14 100% 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir das informações obtidas por meio dos questionários. 

 

QUADRO 9 – Exerce outro tipo de atividade profissional   

 Outro tipo de atividade profissional  Porcentagem 

Sim  Artista Plástica, Ilustradora e Produtora 1 21,4% 

Cantoterapia 1 

Moderação de Grupo 1 

Não  10 71,4% 

Não informou  1 7,1% 

Total  100% 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir das informações obtidas por meio dos questionários.  
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Todas são professoras com faixa etária entre 30 e 53 anos. É possível perceber que a 

maior concentração se dá na faixa dos 40 ao 49 anos de idade (QUADRO 4). Porém, a idade 

das professoras não está diretamente ligada ao tempo em que atuam na Escola Waldorf 

(QUADRO 5). Podemos perceber que esse tempo é bastante variável. 

Os professores de classe têm em sua maioria mais tempo de trajetória na Escola, 

incluindo o ingresso, que geralmente se deu em outras funções, como na função de auxiliar, 

por exemplo. Essa foi uma questão evidenciada na fala das professoras entrevistadas, quando 

contaram um pouco sobre sua trajetória profissional. 

Há maior variação do “tempo de casa” entre aquelas que são professoras de matéria. 

Isso pode ocorrer porque entre as professoras que lecionam uma matéria específica estão 

aqueles que são convidados para dar uma determinada Época. Por exemplo, a professora de 

classe do 7º ano preferiu convidar uma licenciada em Química para dar a Época de Química.  

Outro aspecto a ser considerado é que pouco tempo de atuação na Escola Waldorf não 

significa dizer que essas professoras possuem pouco tempo de atuação na carreira. Como 

podemos ver, quase 80% das professoras possuem mais de 15 anos de atividade docente e no 

mínimo cinco anos de profissão (QUADRO 6).  

O número de aulas que lecionam na Escola Waldorf concentra-se na faixa de 15 aulas 

semanais, porque a maior parte dos questionários devolvidos foi respondida pelas professoras 

de matéria. O número máximo de aulas apresentado por elas foi de 15 aulas semanais. Já as 

professoras de classe dão, em média, o dobro de aulas. São as que afirmaram dar mais de 20 

aulas por semana chegando a atingir 36 aulas (QUADRO 7).  

Isso pode se dar pela especificidade das funções, visto que as professoras de classe são 

responsáveis por mais conteúdos/disciplinas. Elas são as professoras da aula principal e 

diariamente estão com os alunos das 7h25 às 9h25, período um pouco maior que três 

horas/aulas convencionais (50 min).  

Perguntamos às professores quanto tempo elas dedicavam em casa para realizar 

atividades relacionadas ao seu trabalho e quais eram essas atividades. Uma professora 

respondeu à questão com a expressão “dedicação exclusiva”. E 42,8% delas preferiram não 

informar. Aquelas que responderam que trabalham de 20 a 25 horas computam 21% do grupo 

(QUADRO 8). Nesse contexto, 57% das professoras trabalham exclusivamente na Escola 

Waldorf.  

Quando as professoras foram questionadas sobre a realização de outra atividade 

profissional, senão a docência, 71,4% delas responderam não exercer outra profissão. E 
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21,4%, apenas as professoras de matéria, disseram realizar outra atividade profissional 

vinculada à sua formação (QUADRO 9). 

Pedimos ainda que detalhassem quais eram as atividades que realizavam em casa e 

cada professora apresentou quantas respostas desejou. Chegamos a uma lista que elencava 40 

tipos de atividades. O Quadro 10 foi elaborado agrupando essas atividades por suas 

similaridades e, assim, organizado em cinco categorias. Dessa forma, as porcentagens 

apresentadas foram levantadas a partir das categorias e não pelo número de professoras. 

 

QUADRO 10 – Atividades que as professoras realizam em casa relacionadas com o 

trabalho 

Categorias Atividades Nº % 

Realização de estudos 

teóricos 

 

Estudo da Antroposofia 1 17,5 

Estudo da Pedagogia Waldorf 3 

Leitura de temas não especificados 3 

Preparo de aulas e das demais 

atividades desenvolvidas em 

sala 

Confecção de brinquedos 1 32,5 

Correções de trabalhos e tarefas 3 

Preparo das aulas 9 

Preparo e realização de 

atividades artísticas 

Aulas de Música/ Cantoterapia 1 20 

Desenhos 1 

Estudo de flauta 2 

Músicas com movimentos 1 

Poemas com movimentos 1 

Trabalhos artísticos para as aulas (não 

especificou) 

1 

Trabalhos manuais 1 

Atividades relacionadas à 

coordenação da Escola 

Tarefas da equipe administrativo-  

pedagógica 

1 5 

Tutoria 1 

Atividades referentes à 

relação família-Escola 

Conversas individuais com as famílias 2 12,5 

Elaboração de relatórios das crianças 1 

Preparação de reuniões de classe 1 

Preparação de reuniões individuais com 

os pais 

1 

 

Outras 5 12,5 

 

Total de atividades  40 100 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir das informações obtidas por meio dos questionários. 

 

O maior índice de respostas ficou na categoria “Preparo de aulas e das demais 

atividades desenvolvidas em sala”. É interessante notar que, além do tempo que dedicam para 
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preparação das aulas, encontramos certo equilíbrio entre estudos teóricos e atividades 

relacionadas ao desenvolvimento artístico das professoras.  

Apesar de todas participarem dos mecanismos de gestão da escola, atuando em uma 

das diversas equipes estruturadas, apenas uma professora indicou se ocupar dessa atividade 

fora do ambiente escolar. Poucas professoras disseram que fazem correções das atividades dos 

alunos em casa. Isso pode se dar pela característica dos conteúdos que lecionam, por exemplo, 

trabalhos manuais e música, ou porque dispõem de horários escolares em que não estão 

diretamente em contato com os alunos, nas chamadas janelas, quando é possível verificar os 

cadernos e os diversos materiais das crianças. 

 

2.2.3 Quanto à formação 

 

QUADRO 11 – Tipo de instituição em que cursou a graduação 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir das informações obtidas por meio dos questionários.   

Tipo de Instituição de 

Ensino em que cursou a 

graduação 

Instituição  Nº Porcentagem 

Universidades Federais UFMG 4 31,25% 

UFRJ 1 

Universidades Estaduais UEMG 3 25% 

 UNESP 1 

Privadas Universidade Newton Paiva 1 31,25% 

PUC Minas 2 

UNAERP 1 

FUMEC 1 

Estrangeiras Faculdade de Artes e Pedagogia  

(Buenos Aires) 

1 6,25% 

Não Informou 1 6,25% 

Total 16 100% 
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QUADRO 12 – Curso de graduação 

Categorias Curso de graduação Nº Porcentagem 

Formação específica na 

área de Artes 

Educação Artística 1  

25% Educação Musical Escolar 1 

Licenciatura em Artes 1 

Música 1 

Demais licenciaturas Educação Física 1  

37,5% Letras 2 

Matemática 1 

Pedagogia 2 

Demais cursos de 

Ciências Humanas 

Administração 1  

25% Psicologia 1 

Comunicação Social 2 

Outros Medicina Veterinária  1  

12,5% 

 

Economia 1 

Total 16 100% 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir das informações obtidas por meio dos questionários. 

 

QUADRO 13 – Atividades de formação e aprofundamento 

Formação 

 

Atividade Nº Porcentagem 

Atividades de 

formação e 

aprofundamento 

específicos da 

Pedagogia  

Waldorf (PW) 

 

 

Antropomúsica 3 72,7% 

Canto e Cantoterapia 1 

Círculo Musical de São Paulo 1 

Congressos nacionais  2 

Congressos internacionais 7 

Curso Básico de Antroposofia pela ABMA 1 

Cursos da Pedagogia Waldorf (não especificados) 4 

Encontro de Trabalhos Manuais – Florianópolis/SC 1 

Formação em Pedagogia Waldorf 10 

Massagem Rítmica 1 

Pedagogia Curativa 7 

Seminário de Pedagogia Waldorf 1 

Seminários em Pedagogia Social 1 

Outras atividades 

relacionadas à 

formação e 

aprofundamento 

Congressos Esportivos 2 18,1% 

Curso de Ciências 1 

Cursos de curta duração (não especificados) 1 

Curso na área de Educação Física 1 

Cursos na área de Música 1 

Cursos na área das Artes  2 

Cursos na área das Línguas 2 
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Especialização Mediação Socioeducativa (Valencia, Espanha) 1 5,4% 

Sociedade, Identidade e Cultura (Turismo) 1 

Treinamento Desportivo 1 

Mestrado Educação (UNESP / Marília) 1 3,6% 

Administração  1 

Total 55 100% 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir das informações obtidas por meio dos questionários. 

 

O curso de Magistério em nível Médio foi realizado por 42,8% do grupo. Todas as 

professoras têm formação em nível superior realizada na modalidade presencial. A maior 

parte delas (56,25%) cursou a graduação em instituições públicas (estaduais ou federais) 

(QUADRO 11).  

Duas professoras fizeram um segundo curso de graduação, por isso apresenta-se o 

número total de 16 cursos (QUADROS 11 e 12).  

Entre as professoras de classe, há graduadas em Educação Artística, Matemática, 

Comunicação Social e Pedagogia. Vale lembrar que se trata de professoras que acompanham 

os alunos durante todo o Ensino Fundamental. Há também uma porcentagem expressiva de 

professoras que possuem formação específica na área das Artes, 25%. Dos cursos de 

graduação citados, 37,5% não são especificamente para a formação de professores da 

Educação Básica. Dentro dessa porcentagem, há uma professora que tem o segundo curso de 

graduação em Pedagogia. Assim, 28,5% das professoras da Escola não realizaram curso de 

Magistério e também não cursaram licenciaturas. Porém, todas estão cursando ou já fizeram a 

Formação em Pedagogia Waldorf. O que demonstra que a preocupação da Escola em manter 

educadores que compreendam a filosofia antroposófica e os preceitos da pedagogia Waldorf é 

mais forte do que a preocupação com a formação inicial dos profissionais. 

Para conseguirmos analisar as características da formação dessas professoras, 

procuramos agrupar as respostas comuns segundo as categorias: aperfeiçoamento, 

especialização, mestrado, doutorado e outros. Contudo, houve um grande número e variedade 

de cursos específicos da pedagogia Waldorf que apareceram como resposta para diferentes 

questões. De certo modo, o processo de formação de um professor que atua em uma escola 

Waldorf envolve aspectos particulares e, muitas vezes, pode não se enquadrar nessas 

categorias apresentadas. 

Nesse sentido, outra forma de organizar esses dados se mostrou mais apropriada. 

Atividades de formação e aprofundamento específicos da pedagogia Waldorf tornaram-se 

uma categoria. E, como podemos ver, essa categoria representa 72,7% das atividades de 
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formação dessas professoras, porcentagem muito expressiva. Dentro da categoria “Outras 

atividades relacionadas à formação e aprofundamento”, das 10 respostas apresentadas, três 

envolvem a formação artística. Já as outras atividades apresentadas estão diretamente ligadas 

às disciplinas ministradas por essas professoras (QUADRO 13). 

Nesse contexto, o trecho a seguir extraído da entrevista com a professora que 

representou a equipe administrativo-pedagógica da Escola, durante a pesquisa, complementa 

as porcentagens apresentadas. Ela assinalou que tanto a formação acadêmica quanto a 

formação específica para a pedagogia Waldorf são consideradas na contratação de novos 

professores. 

 

[...] a gente quando contrata um professor, a gente busca é... Saber das 

formações. Tanto as acadêmicas, que são obrigatórias, têm que ter 
pedagogia, magistério, quanto a formação Waldorf. Aqui na escola a gente 

tem tanto o Seminário de Formação Waldorf quanto o Seminário de 

Formação em Pedagogia Curativa. Então, se o professor ainda não está, ele 
recebe um prazo pra ingressar numa dessas formações, é um compromisso 

que ele assume com a equipe, né? Então, a gente procura ter professores 

formados tanto academicamente quanto dentro da Pedagogia e depois disso 
a escola tem uma verba [...] do orçamento todo mês, que é dividido entre os 

professores para que eles façam uma formação continuada, cursos, 

especializações, cursos em São Paulo ou que a gente traga um palestrante 

de fora aqui pra atender todo mundo [...]. 

 

 E, mais especificamente, sobre o processo de desenvolvimento artístico dos 

professores, explicou como são as formas e os meios em que ele se dá: 

 

Então, na formação a gente já vê muita coisa, porque pra fazer formação em 

Pedagogia Waldorf são quatro anos fazendo aquarela, eurritmia, 

modelagem, marcenaria, tudo que tem no currículo dos meninos a gente faz, 
tricô, crochê. Se você não sabe, cê vai aprender. De alguma forma, você não 

tem muito como escapar. 

Você passa pela vivência e aí a gente tem também nas quintas-feiras esse 
horário de arte, prática artística, seja com aquarela, eurritmia. E a gente 

ainda tem aqui, a Anita, que é nossa tutora de Artes, que tem um horário 

que ela oferece uma aula mais individualizada para os professores que tão 

em sala e tão precisando de ajuda. ‘Ah, eu vou dar carvão esse ano, nossa, 
mas eu não tô, não tô segura’. Então, ela vai nessa aula e passa o currículo 

que ela vai apresentar com a Anita. A Anita vai balizando, orientando. E 

entre a gente, a gente ajuda, quem tem mais facilidade numa aquarela em 
camada que é a veladura dá aula pra quem não tem tanta facilidade, a gente 

troca muito, né? 
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 Há uma estrutura que ampara e sustenta a trajetória do professor. Várias são as 

habilidades a serem desenvolvidas para lidar com o currículo Waldorf. Nesse cenário, existem 

instituições reconhecidas pela FEWB para que essa formação se dê
16

. 

 

2.2.4 Outras atividades 

 

 O Gráfico 1 foi elaborado para apresentar a frequência no período de um ano em que 

as docentes participavam de apresentações artísticas. 

 

GRÁFICO 1 – Frequência em atividades artísticas 

 

 

 Apresentei dados sobre a Escola Waldorf e seus professores na intenção de criar um 

panorama para que se faça mais clara a apresentação da dinâmica do seu cotidiano escolar. 

 

2.3 O cotidiano das turmas do 2º e 3º anos da Escola Waldorf 

 

A seguir, explicitarei elementos das minhas observações realizadas na Escola. Os 

eventos descritos foram comuns à rotina diária das duas turmas observadas, caracterizando-se 

como uma espécie de etapas ou momentos de uma aula Waldorf, cujo objetivo é atuar sobre 

as três forças anímicas: o pensar, o sentir e o querer (QUADRO 14). 

 

                                                
16 A lista completa se encontra no site da FEWB, no seguinte link: http:// www.federacaoescolaswaldorf.org.br/ 

atsemina.htm 
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2.3.1 As etapas da aula 

 

Assim que chegam à escola, as crianças colocam suas mochilas enfileiradas no chão, 

próximas à porta de entrada da sala de aula, conversam e brincam com seus pares. O sino toca 

e elas se dirigem para suas respectivas salas, geralmente enfileirando-se de acordo com a 

ordem em que dispuseram suas mochilas. Antes do início das aulas, os docentes se reúnem na 

sala dos professores para recitarem versos, poderia dizer que é um breve período de reflexão 

para iniciar o trabalho do dia.  

 

QUADRO 14 – As dez etapas da rotina da aula das turmas do 2º e 3º anos de uma escola 

Waldorf 

Etapas Breve descrição 

1ª etapa: Acolhimento dos 

alunos 

Antes do início da aula, as professoras já estão dentro da 

sala, preparando-se para receber seus alunos. Ao abrirem 

a porta, elas cumprimentam seus alunos com um aperto de 

mão, um a um, chamando-lhes pelo nome e desejando-

lhes bom dia. Olhos nos olhos, cada qual à sua maneira, 

elas buscam um diálogo e as crianças contam algumas 

particularidades. 
 

2ª etapa: Verso da manhã 

 

No início da manhã, a sala fica muito silenciosa. A 

professora e as crianças recitam dois versos, que são 

acompanhados por gestos. Segundo as professoras, o 

primeiro verso é recitado apenas naquela turma; o 

segundo, por todas as classes do Ensino Fundamental, em 

todas as escolas Waldorf do Brasil e do mundo no início 

da manhã. 
 

3ª etapa: A roda rítmica 

 

 

 

 

 

 

 

Na sequência, as crianças iniciam uma reorganização do 

espaço da sala, levando suas mesas e cadeiras para os 

cantos, de maneira bastante ordenada e de modo que o 

centro fique completamente livre. Quando essa 

organização é concluída, as duas turmas se comportam de 

maneiras diferentes. E, a partir desse momento, as 

atividades são organizadas de acordo com a Época de 

estudos. De um modo geral, são exercícios de 

lateralidade, alongamentos, danças, recitação, trava-

línguas e canções, todos feitos em roda. É comum que as 

professoras utilizassem algum instrumento musical 

durante esse momento. O corpo é posto em movimento. 

Ao final, os alunos reorganizam a sala na formação 

inicial. 
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4ª etapa: Versos individuais Semanalmente, as crianças recitam um verso que foi 

escrito especialmente para elas pela professora de classe. 

Há sempre o som de um instrumento musical para marcar 

o início e o fim desse momento. A professora fica atenta à 

dicção, à entonação, ao tom e à altura da voz de cada 

aluno. 

 
 

5ª etapa: Retrospectiva 

 

A professora questiona os alunos sobre os acontecimentos 

da aula anterior. Muitos alunos participam. São 

rememorados detalhes sobre as histórias que ouviram, as 

atividades feitas e o conteúdo das aulas. Com esse 

gancho, a professora inicia o trabalho e a matéria do dia. 
 

6ª etapa: Ensino em Época 

 

Época é um período de três a quatro semanas em que uma 

disciplina é trabalhada com centralidade. Findado esse 

período, outra disciplina passa a ter destaque, e assim são 

trabalhadas sucessiva e alternadamente. As matérias 

organizadas dessa forma são Português, Matemática, 

Ciências, Geografia, História e Artes.  

As professoras continuam a narrativa do dia anterior, 

trazem algo de novo para sua fala e questionam os alunos. 

Algumas considerações são feitas e após ou durante essa 

conversa ocorrem os registros nos cadernos. Somente 

nesta etapa da aula as crianças começam a utilizar os 

cadernos.  

 
 

7ª etapa: A história 

 

A professora prepara o ambiente da sala para contar a 

história. Ela fecha as cortinas, toca um instrumento 

musical, acende a vela que está sobre sua mesa, segundo 

ela num gesto que simboliza que aquele é um momento 

especial, em que se chama uma luz divina. Aguarda 

alguns minutos em silêncio e inicia o conto, que segundo 

as professoras deve ser direcionado para alcançar o lado 

anímico das crianças. No terceiro ano, os alunos ouvem 

sobre a Criação do Mundo, Adão, Eva e seus filhos Caim 

e Abel. No segundo ano, a professora conta fábulas 

diversas. Elas procuram ser expressivas e os alunos 

mantêm-se atentos. Terminada a história, a vela é apagada 

e dá-se início ao verso que os prepara para o recreio. 
 

8ª Etapa: Lanche e recreio 

 

Em alguns dias da semana, o lanche é feito dentro de sala 

e, após terminarem, os alunos saem para o pátio para 
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brincar livremente. É comum ver crianças desenhando no 

chão com giz, brincando com cordas, correndo pela grama 

e conversando em pequenos grupos.  
 

9ª Etapa: Disciplinas 

específicas 

 

Após o recreio, além das aulas com a professora de classe, 

há as aulas de matérias específicas, como Alemão, 

Trabalhos Manuais, Educação Física, Música e Inglês, 

estas duas vezes por semana, e aulas de Aquarela e Ensino 

Religioso Cristão Livre uma vez por semana. O terceiro 

ano ainda tem aula de Violino e Cultivo da Terra, também 

uma vez por semana. Descreverei essas aulas 

individualmente. 
 

10ª etapa: Encerramento da 

aula 

 

Para o término da aula, os alunos ficam de pé, o silêncio é 

aguardado e, então, todos recitam um verso de Rudolf 

Steiner. Mais uma vez, fazem uma fila e se despedem da 

professora com um aperto de mão.  

Fonte: elaborado a partir das observações. 

 

As aulas após o recreio são distribuídas entre os professores de matéria e a professora 

de classe. Para as aulas de Violino (3º ano apenas) e de Trabalhos Manuais, as turmas são 

divididas ao meio (QUADRO 15 e 16). 

 

QUADRO 15 – Aulas do 3º ano 
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

 

Época 

Intervalo 

Alemão Trabalhos Manuais/ 

Violino 

Ensino Religioso 

Cristão Livre 

Aula com a p.c. / 

Trabalhos Manuais 

Aula com a p.c. / 

Trabalhos Manuais 

Educação Física Trabalhos Manuais/ 

Violino 

Inglês Música Inglês 

Aula com a p.c.  Música Educação Física Alemão Aula com a p.c. 

Fonte: elaborado a partir das observações. 

 

QUADRO 16 – Aulas do 2º ano 
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

 

Época 

Intervalo 

Aula com a p.c. Música Aula com a p.c. / Alemão Ensino Religioso 
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Trabalhos Manuais Cristão Livre 

Aula com a p.c. Inglês Aula com a p.c. / 

Trabalhos Manuais 

Aula com a p.c. / 

Trabalhos Manuais 

Aula com a p.c. 

Alemão  Aula com a p.c. / 

Trabalhos Manuais  

Inglês Música Aula com a p.c. 

Fonte: elaborado a partir das observações. 

 

2.3.2 Descrições das etapas 

 

2.3.2.1 Segunda etapa da aula: Versos da manhã 

 

O 3º ano 

As crianças entram em sala, procuram seus lugares e, de pé e em silêncio, aguardam 

que a professora inicie a aula. Ela se posiciona em frente à lousa e diz: “Bom-dia, queridas 

crianças do 3º ano da Escola Waldorf!”, e eles respondem em uníssono: “Bom-dia, querida 

professora Lúcia!”. Mais um curto período de silêncio se instaura antes de todos recitarem o 

verso do 3º ano:  

 

Eu vejo o Sol a brilhar  

Eu tenho o seu brilho dentro de mim 

Eu sinto as plantas na terra crescendo 

E tenho a sua força dentro de mim 
Eu sou a vida crescendo, brilhando sempre. 

 

Durante a recitação, todos executaram movimentos. Professora e alunos fizeram a 

mesma sequência de gestos silenciosamente. 

 

O 2º ano 

Os alunos organizam seus materiais e conversam entre si. A professora Vanusa se 

posiciona em frente à lousa e diz: “Bom-dia, queridas crianças do 2º ano!”, e eles respondem: 

“Bom-dia, querida professora Vanusa!”. Com sorriso, a professora inicia o verso e os alunos 

acompanham sua entonação e seus gestos: 

 

Firme como um ipê 
Aberto como uma asa 

Redondo como o Sol 

Assim eu quero ser 
O Sol foi dormir 

A asa se fechou 
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E o lindo ipê 

De pé ficou 

 

Os 2º e 3º anos 

Logo em seguida, as turmas recitam um segundo poema, um ritual que é repetido em 

todas as classes do Ensino Fundamental, em todas as escolas Waldorf do Brasil e do mundo 

no início da manhã: 

 

Com sua luz querida, 

O Sol clareia o dia, 

E o poder do espírito, 
Que brilha na minha alma, 

Dá força aos meus membros. 

Na luz do Sol, ó Deus, 
Venero a força humana 

Que tu, bondosamente, 

Plantaste na minha alma 

Para que eu possa estar 
Ansioso em trabalhar; 

Para que eu possa ter  

Desejo de aprender 
De ti, vêm luz e força. 

Que para ti refluam 

Amor e gratidão. 

 

2.3.2.2 Terceira etapa da aula: Roda rítmica 

  

A Pedagogia Waldorf estrutura a aula diária sobre a tríade do querer, do pensar e do 

fazer. Assim, cada etapa da aula principal foca-se em uma dessas dimensões. O ritmo está 

correlacionado ao querer, que é entendido como o despertar da vontade. Atuar sobre a 

vontade provoca reverberações no metabolismo da criança, em seu sistema sanguíneo, 

neurossensorial e respiratório, e, por consequência, atua também em seus sentimentos. A 

vontade é um sentimento realizado e sentimento é a vontade que ainda não se manifestou que 

se manteve na alma. Dessa forma, a essência do sentimento só é compreendida quando se 

penetra na natureza da vontade (STEINER, 2003).  

A parte rítmica da aula desperta os alunos, une a classe numa comunidade e a 

harmoniza para as atividades seguintes. Cantar, recitar, tocar flauta, bater palmas e pés são 

algumas práticas comuns nesse momento (CARLGREN; KLINGBORG, 2006). 

As classes do 2º e 3º anos preparam a sala para a roda rítmica, levando as carteiras 

para próximo das paredes, quase em formato de círculo. Durante essa organização, as 
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professoras abrem as cortinas
17

. O momento é encerrado por uma canção e sem demora os 

alunos reorganizam a sala. Os lugares são previamente definidos e, como os materiais 

individuais permanecem embaixo das carteiras, cada aluno retorna à própria mesa para a 

disposição inicial. Os exercícios se relacionam com a Época de estudo e se repetem 

diariamente no decorrer das semanas. 

 

O 3º ano 

As crianças intercalam-se entre meninos e meninas. Os alunos atentamente observam e 

acompanham a professora em cada gesto feito. Saltam, batem palmas e fazem inúmeros 

movimentos, reproduzidos cuidadosamente e em silêncio por todos.  

  Em seguida, ainda em roda, as atividades se relacionaram, mais especificamente, às 

sequências numéricas. Como, por exemplo, em roda andamos contando de 1 a 50, para cada 

número pronunciado um passo era dado. Girando em sentido oposto, a contagem era 

decrescente. Havia concentração e ritmo.  

 Com o círculo formado, a professora utilizou uma bola de lã e iniciou outra atividade 

(FIG. 5). Sem explicação prévia, entregou a bola a uma criança, tocou sua cabeça e disse em 

voz muito baixa “um”. A criança levantou a bola acima da cabeça, abaixou-a na altura da 

cintura, praticamente só movimentando os lábios, falou “um” e passou a bola para a 

professora, que estava ao lado direito. Ela levantou a bola, abaixou-a e disse em bom som 

“dois”. Entregou a bola para a criança da direita, que deveria fazer o mesmo movimento, 

porém não deveria pronunciar o “três”. E assim, alternando a fala e o silêncio, sem deixar de 

representar cada um dos números com o movimento, a professora trabalhou a 

“sequência/tabuada do 2”. 

FIGURA 5 – Bola de lã 

 

 

 

 

 

 

                                                
17

 A abertura e o fechamento das cortinas é uma preparação do ambiente para as atividades e estão relacionadas 

às ideias de dentro e fora, expansão e contração. As cortinas estão fechadas quando os alunos entram na sala, são 

abertas após os versos e tornam a ser fechadas momentos antes do intervalo, na hora da história. O cuidado com 

as cortinas foi ressaltado em diversas entrevistas.  
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As crianças deveriam entender o que estava acontecendo. Quando alguém errava a 

brincadeira, esta era reiniciada, e a atividade se repetiu até que todos percebessem qual era a 

lógica da proposta. Posteriormente, a professora me relatou que essa atividade já era realizada 

com as crianças no ano anterior. 

Então, o mesmo foi feito com a “sequência/tabuada do 3”. Duas crianças faziam o 

movimento em silêncio e a terceira deveria pronunciar o número que estava representando. 

Assim, novamente alternando silêncio e voz, ouviam-se “três”, “seis”, “nove”, “doze”... E, 

apesar de os números pronunciados serem a sequência de três em três, os números dos 

intervalos não deixavam de ser representados pelo movimento silencioso de cada criança que 

recebia a bola.  

 No dia seguinte, trabalharam as tabuadas do 4 e do 5, utilizando a bola conforme foi 

descrito anteriormente. Com o círculo em movimento, começaram a sequência numérica e a 

professora explicou que o “gigante” era no 4. Quando os múltiplos de quatro eram 

pronunciados, todos batiam palma. Já com a tabuada do 5, as palmas eram dadas em todos os 

números, porém no “gigante 5” (nos múltiplos de 5) todos deveriam dar um pulo. 

 Nos dias que seguiram, continuaram os exercícios de sequência numérica. Por 

exemplo, contaram a partir do 100 até chegar ao 200 ao som do tambor. E, depois, fizeram o 

inverso. 

Trabalharam a tabuada usando o próprio corpo da seguinte forma: para falarem a 

tabuada do 2, batiam os pés alternadamente, sendo que a segunda batida, que era a única a ser 

pronunciada, referia-se aos múltiplos de dois. Assim, também ocorreu o exercício com a 

tabuada do 3, isto é, batiam uma vez os pés de forma alternada e em seguida batiam palma; 

nessa última batida, os múltiplos de três eram pronunciados. Desse modo, a professora sempre 

trazia uma forma de representar os números que não deveriam ser pronunciados nas tabuadas 

por meio de batidas no corpo, batidas de pé, palmas e estalos de dedo.  

 

O 2º ano 

 Após organizarem as carteiras, as crianças sentaram sobre elas. Reproduziram 

movimentos da professora, batidas de palmas e pés, que, logo em seguida, cantou a música “A 

História da serpente”
18

, e aos poucos os alunos iam se integrando à roda. 

 

Esta é a história da serpente 

Que desceu do morro 

                                                
18 Disponível em: http://letras.mus.br/sucessos-da-minha-escolinha/777868/ 

http://letras.mus.br/sucessos-da-minha-escolinha/777868/
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Para procurar um pedaço do seu rabo 

Você também, você também, 

Faz parte do seu rabão 
 

Esta é a história da serpente 

Que desceu do morro 

Para procurar um pedaço do seu rabo 
Você também, você também, 

Faz parte do seu rabão 

 

 Na sequência, cantaram muitas canções sobre o dia, a noite e as estações do ano. 

Como, por exemplo, “Ilumina”
19

: 

 

Olha o Sol lá no céu 

De mansinho vem se erguendo em luz 

Ilumina o meu dia, 

De amor enche o meu coração 
Ilumina o meu dia 

Faz meu gesto eterna gratidão 

Olha o Sol lá no céu 
De mansinho vem se erguendo em luz 

Ilumina o meu dia, 

De calor enche o meu coração 

 

 E, também, “Canto de um povo de um lugar”
20

, de Caetano Veloso: 

 

Todo dia o Sol levanta 

E a gente canta 

Ao Sol de todo dia 
 

Fim da tarde a terra cora 

E a gente chora 
Porque finda a tarde 

 

Quando a noite a Lua mansa 

E a gente dança 
Venerando a noite 

 

Madrugada, céu de estrelas 
E a gente dorme 

sonhando com elas. 

 

 “Amanhecer”
21

, de Rubinho do Vale: 

 

O Sol chegou nem licença pediu 

Me acordou com um tapa de luz 

                                                
19 Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=88zuYgnIEJM 
20 Disponível em: http://letras.mus.br/caetano-veloso/44705/ 
21 Disponível em: http://letras.mus.br/rubinho-do-vale/1123213/ 
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Porta não há que me possa abrigar 

Tô no tempo, o tempo é meu lar 

Hora de levantar, hora de se lavar 
Hora de despertar para o dia  

Hora de alimentar para poder brincar 

Nós temos que enfrentar mais um dia 

 

  E “Carrilhão da Noite”, música de Luiz Roberto Oliveira, baseada no carrilhão do 

relógio, e letra de Salles (2003, p. 27):  

 

Na noite calma, silenciosa, 

o nosso corpo vai descansar. 
Mas nossa alma o anjo leva, 

o anjo leva a passear. 

 
E segue a volta misteriosa, 

misteriosa que o Sol vai dar 

atrás do bosque, atrás da serra, 
atrás da terra, atrás do mar. 

 

E nessa volta todas as flores  

ganham as cores que vão mostrar. 
E os passarinhos também aprendem 

novas cantigas para cantar. 

 
E nessa volta a nossa alma 

recebe tudo o que Deus lhe dá. 

Fica mais leve, fica mais firme, 
no novo dia que vai chegar. 

 

 Recitavam poemas como “O Relógio”, de Salles (2003): 

 
Tique-taque, tique-taque, 
passa a hora de mansinho. 

Anda muito devagar 

o ponteiro menorzinho. 
 

Gira, gira agora o grande, 

Bem depressa já girou. 

O minuto vai passando, 
Tique-taque... já passou! 

 

Noite escura... Dorme a gente, 
Dorme toda a natureza. 

Noite ainda... De repente... 

tique-taque, que  surpresa! 

 
(Aqui as crianças podem imitar o canto do galo: ‘Cocorocó!’) 

No terreiro o galo canta! 

É que o Sol já vai raiando. 
Toda gente sai da cama, 

tique-taque, espreguiçando. 
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Sai o pai e apressa o passo. 

Já o esperam no trabalho! 

E o menino, tique-taque, 
vai à escola pelo atalho. 

 

Ao som do tique-taque, 

o tempo vai passando: 
já descendo a tarde, 

as flores vão fechando. 

 
O filho vem vindo,  

e o pai não se atrasa. 

E a mãe vai abrindo 

A porta da casa. 
 

Num tique-taque, 

os passarinhos 
já se agasalham 

dentro dos ninhos. 

Soa o sino, 
some o Sol 

no horizonte.  

E as estrelas 

brilham belas sobre o monte. 
 

E a lua 

parece  
que acende 

na mata 

incêndio 
de prata. 

 

Tique... 

Taque... 

 

A professora também costumava cantar
22

: “Soa sino soa, badalada boa, corre a terra 

inteira que hoje é (segunda-feira, terça-feira, quarta-feira...)”. Essas foram algumas canções 

registradas por mim. As demais atividades realizadas se relacionaram à sequência dos dias da 

semana.  

 Portanto, a parte rítmica do 2º ano envolveu danças em roda, canções e gestos. Houve 

muito movimento.  

  

2.3.2.3 Quarta etapa da aula: Versos individuais 

 

Os 2º e 3º anos 

                                                
22 Notas do caderno de campo. 
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Ao ouvirem um instrumento musical, todos se silenciaram novamente: é a hora dos 

versos (FIG. 6). 

FIGURA 6 – Instrumentos musicais 

 

 

 

As professoras pediram para um grupo de crianças ir à frente da classe. Os alunos se 

colocaram lado a lado. Individualmente, deram um passo à frente e recitaram um poema.  

Assim que todos terminaram, a professora fez uma apreciação individual, elogiou o que 

fizeram bem e apontou o que precisava ser melhorado em relação ao tom de voz, à velocidade 

da fala, à pronúncia das palavras e à memorização. Cabe ressaltar que esse é um momento em 

que toda a classe estava atenta aos colegas e que a maioria das crianças demonstrou dar 

importância para a qualidade dessa fala.   

Steiner (1988) afirma que a fala está ancorada na dimensão do sentir, realizando-se 

simultaneamente no tórax e na cabeça. O falar consiste numa alternância entre efeitos de 

simpatia ou antipatia. E quando dispomos para a fala o conteúdo pensado, colocamos 

sentimentos na dimensão cognitiva. E a repetição é indicada, porque impõe um ritmo, dá 

tranquilidade à criança.  

Esse poema, também chamado de verso, foi preparado pela professora especialmente 

para a criança. É entregue antes do início das férias e precisa ser memorizado pelos alunos. 

Segundo a professora Lúcia, naqueles dizeres estão coisas que precisam ser internalizadas e 

desenvolvidas. Ela informou, por exemplo, que, para uma criança que se apresenta muito 

“acelerada”, é importante fazer os dizeres com vários pontos finais, para ela aprender a 

pausar.  

Os grupos são feitos segundo o dia da semana em que as crianças nasceram. Por isso, 

ao chamá-los, ela diz “Crianças da segunda-feira”, “Crianças da terça-feira”, e assim por 
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diante. A professora explicou que prefere fazer assim, mas que poderiam ter escolhido outro 

critério. 

2.3.2.4 Quinta etapa da aula: Retrospectiva 

 

Os 2º e 3º anos 

Diariamente, as professoras provocam os alunos para contarem o que se lembram da 

história que ouviram no dia anterior. Os alunos contam pequenos trechos e as professoras 

tentam organizar essa fala. Foi comum ouvi-las dizer: “Mas o que aconteceu antes disso” 

“Quem quer continuar essa parte?” Tratam de detalhes sobre o sentimento das personagens e 

a sequência dos fatos. Em seguida, começam a relembrar as demais atividades, fazem uma 

síntese do que foi trabalhado e, a partir desse momento, iniciam novas narrações ou 

descrições em continuidade ao que vem sendo exercitado.  

A retrospectiva é minuciosa e não há pressa no diálogo e nas interações. As 

professoras ficam atentas a cada fala e demonstram pensar sobre o que as crianças lhes 

contam. O silêncio continuou instaurado no ambiente. Percebi alunos se esforçando para 

lembrar algo que ainda não havia sido dito. Eles apresentavam satisfação quando isso 

acontecia. Esse é um momento focado no pensar. 

Steiner (2003) diz que é necessário recordar para despertar o que foi aprendido. E, 

nesse sentido, os professores devem se esforçar para aproximar o desconhecido a partir do 

conhecido por meio da recordação.  

 

2.3.2.5 Sexta etapa da aula: Ensino em Época 

 

O 3º ano 

A partir desse momento, tratarei apenas do caminho feito pela professora para que 

gradualmente as crianças realizassem operações de adição com reserva. Apresento fotografias 

de cadernos aleatoriamente escolhidos com a sequência de atividades realizadas pelas 

crianças.  Considerei que essa seria uma forma de explictar como se dá o Ensino Artístico na 

prática pedagógica Waldorf. Coincidentemente, no primeiro dia de observação, a professora 

Lúcia iniciou essa Época de Matemática. 

Na lousa, havia um novo desenho, o que já indicava aos alunos que a aula teria 

novidades
23

 (FIG. 7).   

 

                                                
23 O início e o término de uma Época não são explicitamente comunicados às crianças. 
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FIGURA 7 – Lousa do 3º ano 

 

 

Segundo Lúcia, seu desenho era sobre o sítio do Senhor Chico, um personagem muito 

conhecido pelas crianças, que faz parte das narrativas que ela lhes conta desde o primeiro ano.  

A professora recordou o que os alunos já sabiam sobre o Senhor Chico, seu sítio, seus 

netos. E a partir dessa conversa, iniciou uma nova história, na qual ele passava por problemas 

para armazenar suas nozes, não conseguia saber quantas nozes possuía e também se 

preocupava com a pouca agilidade na contagem delas. Ela explicou aos alunos que, contando, 

uma a uma, as diversas nozes, ele se perdia, e, mesmo quando se concentrava, demorava 

muito tempo para realizar a tarefa. 

 Então, a professora disse que a solução encontrada pelo Senhor Chico foi desocupar 

um armário muito antigo para organizar suas nozes dentro dele. Ela descreveu detalhada e 

pacientemente esse armário, o tamanho, as portas, os desenhos da madeira, o barulho que 

fazia quando era aberto, os acabamentos, a divisão interna e o número de prateleiras. “Era um 

armário muito belo e por hoje é só”, disse ela.  

 Lúcia mostrou um armário desenhado por ela em cartolina e as crianças receberam 

papel para que confeccionassem seus próprios armários (FIG. 8).  
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FIGURA 8 – Armário do Senhor Chico 

 
 

 

Antes de iniciarem a atividade, recitaram
24

 (FIG. 9): 

 

FIGURA 9 – Verso e gestos 

 

 

No segundo dia de observação, a professora explicou aos alunos que o Senhor Chico 

havia encontrado uma solução para organizar suas sementes. Toda vez que ele contasse dez 

sementes, ele as colocaria em um saquinho e o depositaria na coluna do meio. Aquelas 

sementes que agrupadas não chegassem a compor dez seriam mantidas na última coluna. 

 A professora fez um desenho do armário na lousa e, prateleira por prateleira, foi 

exemplificando a situação. Conversou com os alunos a respeito dessa forma de organizar. 

Contou os sacos e as sementes com os alunos e fez perguntas às crianças, como, por exemplo: 

“Se o Senhor Chico tem três sacos, quantas sementes ele tem?” e “Depois de um dia de 

                                                
24 Imagem e poema extraídos de Bertalot (1995). 
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trabalho ele percebeu que tinha conseguido 37 sementes, como ele as organizou no seu 

armário?” 

 Após terminar esse diálogo, os alunos começaram a reproduzir o que estava no quadro 

em seus cadernos. Indagaram a professora sobre qual cor deveria ser utilizada nas margens do 

caderno naquele dia. E ela respondeu que naquele dia seriam o carmim e o maravilha.  

No terceiro dia, ela retomou a história e novamente utilizou o quadro para ilustrar a 

explicação. Na narrativa, ficou estabelecido que as sementes que estavam soltas em 

prateleiras diferentes da primeira coluna poderiam ser contadas juntas e, se completassem dez, 

deveriam ser colocadas num saquinho e levadas para a coluna correta. Após a explicação, as 

crianças pegaram seus cadernos sob as mesas e deram início ao desenho tal como ele estava 

no quadro. A cor das margens foi o amarelo limão. 

 No quarto dia, a história continuou e a lousa foi preparada pela professora de modo 

muito organizado. Dessa vez, na história, o Senhor Chico resolveu que os saquinhos também 

precisavam ser organizados, pois estavam se misturando e continuavam a deixar a contagem 

difícil. Assim, um conjunto de dez saquinhos seria colocado em uma caixa e levado para a 

terceira coluna do armário. Novamente, a professora ilustrou a lousa e fez questões aos 

alunos. Por fim, as crianças reproduziram o armário. As cores definidas para a margem do 

caderno eram uma combinação de amarelo e laranja. 

 No último dia da semana, a professora realizou o que denominou de desafios. Ela 

perguntava: “Três vezes o cinco é?”, “E quinze dividido por três?”, “Cinco vezes três é?” e 

“E quinze dividido por cinco?” As crianças falaram suas descobertas matemáticas e tentavam 

descobrir o segredo que havia naquelas respostas. Alguns não conseguiram se explicar e 

demonstraram tentar descobrir a lógica que havia entre as respostas. A professora sugeriu que 

eles pensassem mais sobre aquilo em outro momento. 

A narrativa elaborada na sexta-feira favoreceu uma retomada aos dias anteriores.  

Conforme Lúcia contava a história, ia preenchendo o armário com saquinhos e sementes. 

Posteriormente, foi realizando as somas, sementes foram agrupadas em saquinhos e estes, por 

sua vez, quando completavam dez, foram colocados em caixas. As crianças perguntaram a cor 

da margem e copiaram os desenhos da lousa. 

 Na segunda semana, a professora desenhou novamente o armário, porém, de maneira 

diferente, e explicou que cada coluna tinha seu próprio nome: Unidade, Dezena e Centena. 

Como fez na semana anterior, foi desenvolvendo a história e ilustrando a lousa. Quando 

terminou, os alunos reproduziram o armário. A cor usada nas margens foi violeta. 
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 Assim como ocorreu nos dias anteriores, a professora seguiu as explicações, indagou 

os alunos sobre o que estavam percebendo, permitiu que desenvolvessem algumas 

observações e os colocou, seguindo a história, diante de uma nova situação.  

Agora, o Senhor Chico recebeu de um ajudante 99 sementes, de outro mais 97 e de um 

terceiro mais 90 sementes. A professora, com a participação dos alunos, organizou as 

sementes no armário. Em seguida, realizou os agrupamentos combinados e ressaltou os nomes 

corretos das colunas. Ficou estabelcido que, a partir daquele dia, as colunas seriam 

identificadas por suas letras inciais: C, D e U. 

Nos dias que seguiram, outras situações semelhantes foram apresentadas para as 

crianças, que organizaram sozinhas as quantidades nos armários e fizeram os cálculos. Aos 

poucos, a professora transformou o armário num quadro, simplificando sua forma. Ao invés 

de desenharem um armário por dia, passaram a desenhar dois; depois, quatro quadros por 

página. Os saquinhos, caixinhas e sementes passaram a ser representados por números      

(FIG. 10).  
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FIGURA 10 – Sequência de armários fotografada dos cadernos 
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Durante esse período, algumas as lições de casa também eram relacionadas ao mesmo 

assunto (FIG. 11).  

 

FIGURA 11 – Fotografias dos cadernos de lição de casa 

 

 

 

O 2º ano  

 As observações realizadas na turma do 2º ano foram intermitentes devido às 

necessidades da professora. Porém, ainda assim, foi possível acompanhar a sequência didática 

realizada. 

 A Época que estava sendo trabalhada era a Época do Senhor do Tempo: “Além do Sol 

e da Lua mora o senhor, regendo a música dos astros. Tão sábio e generoso. Nossos passos a 

guiar. Vem transformando a Terra, sempre, sempre, sem cessar” (FIG. 12). 

 Na história, o Senhor do Tempo tinha quatro filhas, que eram as estações do ano. Cada 

filha tinha três fadas que moravam em castelos espalhadas pelos reinos. Assim, havia então 12 

fadas. Cada um dos castelos das fadas tinha cinco andares e cada um dos andares tinha sete 

janelas. Dessa forma, as crianças aprenderam sobre a duração das estações, dos meses, das 
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fases da Lua, da semana e, por fim, do dia e da noite. Os cadernos são ilustrados e essa 

história é composta a cada dia a partir da narrativa da professora. 

 

FIGURA 12 – O Senhor do Tempo 

 

   

 Durante a primeira semana em que observei a turma, os alunos ouviam diariamente a 

descrição detalhada de um castelo, observavam o desenho feito pela professora na lousa e o 

reproduziram-no em seus cadernos (FIG. 13). As crianças faziam perguntas e intervenções 

durante a história. 
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FIGURA 13 – Fotografias dos cadernos dos alunos do 2º ano/Castelos dos dias da semana 
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 Finalizando o mês de abril, a professora elaborou o calendário na lousa junto às 

crianças, que o fizeram nos cadernos (FIG. 14). Orientou-os em relação à distribuição e 

espaçamentos entre linhas e colunas. O trabalho foi feito em dois dias.  

 

FIGURA 14 – Calendário: Lousa e caderno 

 

 

 

 Ao lado da lousa, há um longo cordão de barbante. Diariamente, uma criança era 

convidada para dar um nó naquele barbante, que representava os dias do mês de abril. 

 Na segunda semana, a professora iniciou a Época O dia e a noite. Para isso, preparou 

sua lousa com um novo desenho (FIG. 15) e iniciou a história da Senhora Meia-Noite. 

 

FIGURA 15 – Desenho da lousa do 2º ano 
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 Conversou com os alunos sobre coisas que fazemos durante o dia e durante a noite. 

Indagou-os sobre o horário de trabalho de diversas profissões; dos pais das crianças, inclusive, 

como também dos animais de hábitos noturnos e dos de hábitos diurnos.  

 A professora descreveu o amanhecer e o anoitecer, mostrou-lhes quantas horas há em 

um dia e assinalou as horas que compõem o período do dia e as que compõem o período da 

noite (FIG. 16).  

FIGURA 16 – Fotografias dos cadernos do Senhor do Tempo 
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2.3.2.6 Sétima etapa da aula : História 

 

Os 2º e 3º anos 

Steiner (1999) indica o tipo de conto adequados para cada ano escolar na seguinte 

ordem: contos de fada; contos do mundo animal em conexão com a fábula;  história bíblica 

como parte da História Geral (Velho Testamento); cenas da História Antiga; cenas da Idade 

Média; cenas da História Moderna; narrativas sobre os povos; e conhecimentos etnológicos. 

 Após organizarem seus materiais, os alunos são orientados para sentarem com postura. 

Uma criança é escolhida para tocar o instrumento musical. As professoras fecham as cortinas 

calmamente. O ambiente é tomado por completo silêncio. Elas acendem a vela que deixam 

sobre a mesa ou escolhem uma criança para fazê-lo.  

O silêncio permanece e a história é iniciada. A fala das professoras é pausada, com 

entonação e expressão. Há um clima de emoção e seriedade. Os alunos permanecem 

concentrados olhando para a professora. 

Nesse contexto, os alunos do 2º ano ouviam fábulas, às vezes uma por dia, às vezes 

elas se estendiam um pouco mais. E os alunos do 3º ano a história sobre a criação do mundo, 

os primeiros homens da Terra, segundo a perspectiva antroposófica. Ela contou sobre Eva, 

Adão, seus primeiros filhos, Caim e Abel, e sobre o anjo Set.  

Carlgren e Klingborg (2006) explicam que, nas fábulas, as fraquezas humanas 

aparecem nas figuras de animais e elas provocam nas crianças risos ou indignações, por isso 

deve haver cautela na seleção das histórias para que não ridicularizem, e sim elevem o 

homem. Em relação às histórias bíblicas, ressaltam que alguns trechos selecionados do Velho 

Testamento tratam de forma coerente o problema da autoridade; imagens ideais para a idade 

da teimosia, os nove anos. Os autores afirmam que, ao contar histórias do Antigo Testamento, 

o educador pode se abster do muitas explicações morais abstratas, pois o tipo de imagem 

oferecida pelas narrativa da Bíblia estão carregadas de força moral. São mais complicadas que 

contos, fábulas  e lendas e nem sempre são felizes no final. 

Steiner (2008) diz que só se alcança a educação ética por meio de descrições ou 

narrações em que a ética se torna vísivel e o julgamento é vivenciado e sentido. O importante 

é que crianças desenvolvam diretamente simpatia pelo moral e antipatia pelo imoral por meio 

da imagem transmitida. 

Quando as professoras encerram a contação, o que nem sempre acontece com o fim da 

história, elas dizem: “Por hoje é só.” Apagam a vela e recitam junto aos alunos o verso que 

os prepara para o lanche. 
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2.3.2.7 Oitava etapa da aula: Recreio e Lanche 

 

Os 2º e 3º anos 

O lanche ocorre ora dentro da própria sala, ora no pátio. Durante o recreio, as crianças 

brincam livremente no pátio e, às vezes, os alunos vão para a mata (FIG. 17). 

 

FIGURA 17 – Quadra 
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A quadra também é utilizada, em sistema de rodízio de dias por turma, pelas crianças 

durante o intervalo (FIG. 18). 

 

FIGURA 18 – Pátio e mata 

 

 

 

2.3.3 As aulas de matéria 

 

 Após o recreio, iniciam-se as aulas com as professoras de matéria. A seguir, a 

descrições das aulas observadas. 
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2.3.3.1 Trabalhos manuais 

 

 A produção do aluno e os materiais
25

 que utilizam ficam guardados em sacolas de 

tecido, que são penduradas na sala de aula. O currículo de Trabalhos Manuais inicia-se no 1º 

ano, estende-se até o 8º e a cada ano torna-se mais complexo.  

 Considerando a trimembração do homem, a professora Beatriz afirma que “[...] Arte a 

gente entende que está na área do sentir, o trabalho manual já é querer, então ele não é desse 

mesmo lugar de uma aquarela, por exemplo. Ele trabalha com a vontade das crianças.” 

 Carlgren e Klingborg (2006) explicam que as artes aplicadas – trabalhos manuais, 

modelagem e entalhe – preparam o ser humano para ativar a vontade no âmbito do pensar. 

Nesse sentido, o objetivo educacional das atividades manuais está além do artístico ou do 

artesanal, está como auxílio da organização do intelecto. A habilidade com os dedos 

demonstra a flexibilidade do pensamento e das ideais.  

 Para as aulas de Trabalhos Manuais, que ocorrem duas vezes por semana, as turmas 

são divididas ao meio. A professora Beatriz busca os alunos na classe e os leva até a sala de 

Trabalhos Manuais. Crianças e professora recitam um verso para iniciar e finalizar a 

atividade. O clima da aula é de concentração. Cada laçada ou ponto são contados e 

conferidos. Os alunos demonstram saber o que fazer e pedem ajuda quando julgam 

necessário.  

 Beatriz é ágil, rapidamente detecta o que precisa ser corrigido e explica com paciência 

como devem proceder. É comum reiniciar o trabalho algumas vezes.  

 Sobre as aulas do 3º ano, a professora explica:  

 

Então acompanha a idade da criança e o fio condutor daquele ano. Que 

você acompanhou no terceiro ano, aquelas histórias que são contadas no 
final da aula principal, né? O Antigo Testamento no terceiro, no segundo 

ano são as lendas e as fábulas, são as polaridades, né? E o currículo do 

trabalho manual, ele segue mais ou menos isso. Então, a gente começa com 
o tricô de duas agulhas no primeiro ano. Porque aí você está trabalhando a 

lateralidade. Porque até os nove anos a criança não está definida ainda... 

Define. A maioria, até nove anos é tranquilo, né? Você esperar. Depois de 

nove anos, aí... Aí também têm indicações que você já começa a olhar com 
mais carinho para um ou outro. Mas o tricô de duas agulhas é para isso, e é 

o mesmo movimento das letrinhas, porque aqui eles escrevem com o giz de 

cera. Eles não usam lápis, né? Então, é o mesmo movimento. A gente 
trabalha com o tricô alemão, que é um tricô que fica altinho assim... E ele 

trabalha toda a mão. Então, a motricidade é trabalhada nos trabalhos 

manuais também, né? E tem esse foco do tricô de primeiro ano para 

                                                
25 O material utilizado é natural: agulhas de madeira ou metal, barbante de algodão e lã de carneiro. 
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trabalhar essa lateralidade. O material é a lã de carneiro. Isso tem toda 

uma história atrás. Você não sacrifica o animal. Tosa. Que é como se você 

tivesse cortando o cabelo, a tosa, né? É um animal superdoce. Então, isso 
também, essa docilidade que eles vão receber ali na mãozinha deles, né? 

Para trabalhar essa inquietude, achar esse lugarzinho. [...] Porque aos nove 

anos, eles..., eles passam pelo rubicão, né? Que é toda aquela história, né? 

De que eles começam a... a ver que estão aqui na Terra. Porque até então, 
eles estão muito ligadinhos ao espiritual de onde eles vêm, né? E aí a gente 

entra com um novo ponto, que na verdade é o avesso. Então, eles custam a 

ver isso, tem turma que nem vê isso, é muito bonitinho quando alguém 
descobre ‘Olha, professora, mas então um é o avesso do outro’, assim é 

muito lindo, sabe? E é o que eles estão vivendo, que eles começam a ver o 

outro lado, né? E o outro lado do tricô é o ponto meia, que eu não falo em 

hora nenhuma, só quando alguma criança traz isso. 

 

 Segundo Lanz (1998), as atividades artesanais têm finalidades próprias. Primeiro, ao 

fiar, tecer e modelar, a criança entra em contato com o mundo real. Há o contato com uma 

matéria, que será transformada em algo durável. Nesse contexto, o professor deve ser 

habilidoso para que os resultados sejam impecáveis. Segundo, o desenvolvimento do gosto 

pelo que é bem feito e belo. 

  Os alunos do 2º ano preparavam uma sacola de crochê, feita com barbante, para 

carregar uma bola de lã, que mais tarde também seria produzida por eles (FIG. 19).  

 

FIGURA 19 – Crochê do 2º ano 

 

 

 

  

 

 

 

 

   



79 

 

O terceiro ano tricotava um boneco, previamente planejado por eles (FIG. 20).  

 

FIGURA 20 – Tricô do 3º ano 

 
 

 

2.3.3.2 Música 

 

 As aulas de Música ocorrem duas vezes por semana na própria sala de aula. O segundo 

ano toca flauta doce e Kântale. O terceiro ano, flauta doce e violino. Exceto os violinos, os 

instrumentos são dos próprios alunos. 

 Segundo a professora Ana Carolina: 

 

Nas escolas Waldorf as artes ocupam um lugar especial. Pode-se dizer que 

são um dos pilares da Pedagogia. O ensino da música acontece desde o 
jardim. As jardineiras cantam diariamente com as crianças. Várias 

atividades são permeadas pelo canto. Quando já estão prontas para o Grau, 

iniciam aulas de Kântale [instrumento de cordas, da família da lira que tem 

sua estrutura em escala pentatônica (5 tons)]. No Grau, o instrumento que 
faz o fio condutor do currículo é a flauta doce. No 3º ano toda a classe 

passa pela vivência do violino. A flauta tem como principal função trabalhar 

a respiração. O violino trabalha a acuidade da escuta. A música trabalha 
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principalmente o sentir. A partir do 5º ano, os alunos mudam de flauta 

[contralto] que produz um som mais grave. Já estão lendo na pauta. No 6º 

ano aprendem a flauta tenor e no 7º a flauta baixo, formando-se assim um 
quarteto de flautas doce. Todas as músicas são tocadas em formação de 

quarteto ou quinteto e canto a várias vozes. Trabalham biografias de 

grandes compositores eruditos e populares. Trabalhos de arranjo e criação 

musical. É a época em que começa a formação de orquestra e coral. 

 

 Para as aulas de flauta do 2º e do 3º anos, a professora indicava a posição das mãos 

relembrando algumas histórias. Todas as notas, dedos e posições realizadas eram incluídos 

num contexto narrativo.   

 Para a aula de Kântele, a professora Valéria desenhou cinco estrelas na lousa, uma de 

cada cor (FIG. 17). No Kântele de cada criança, as cordas também são identificadas por 

estrelas coloridas. Dessa forma, as crianças tocavam conforme a professora apontava para as 

estrelas na lousa.  

 

FIGURA 21 – Kântale 
26

 

 

 

No início e no término da aula de Música, as crianças também falam dizeres, como, 

por exemplo, para acordar a flauta ou colocá-la para dormir. 

 Além dos instrumentos, as crianças praticam o canto, ora juntas, ora em cânone. São 

concentrados e afinados. Gostam de desafios e músicas novas. 

  

                                                
26 Disponível em: http://www.ouvirativo.com.br/?p=2989 
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Algumas canções eram folclóricas (FIG. 22). Outras se relacionavam com a estação do ano em que 

estávamos (FIG. 23). 

FIGURA 22 – Canção folclórica 
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FIGURA 23 – Canção da estação 

 

 

 

2.3.3.3 Aquarela 

 

 O horário das aulas de Aquarela, dado pela própria professora de classe, é dividido 

com o horário das aulas de Trabalhos Manuais. Desse modo, as professoras reorganizam a 

sala, fazendo grupos com as carteiras. As crianças vestem seus aventais e recebem toalhas de 

algodão. A professora, cuidadosamente, entrega a prancha de madeira com o papel úmido 

para cada criança. Todos aguardam para começar. As tintas e frascos com água são dispostos 

sobre as mesas (FIG. 25).  

 A orientação é para que pintem como se estivessem fazendo nuvens, manchas. Tudo é 

feito com silêncio e concentração. A pintura acontece seguindo a história contada pela 

professora.  

 No 2º ano, a professora dizia que num lindo tapete ia chegar, por fora, a cor mais 

brilhante, indo por fora, bem devagar. Mas ela não poderia pintar o tapete todo, porque, lá de 

dentro, bem dentro, a escuridão viria. E, de repente, a escuridão iria encontrar a luz. A luz 

abraçaria a escuridão e surgiria uma cor linda, bem viva, que era a cor das folhas que o 

jardineiro estava cortando lá do lado de fora. 

 Também por meio de uma história, o 3º ano pintou a criação do dia e da noite (FIG. 

24).  Esses dizeres pausados orientam as crianças enquanto fazem aquarela em relação à 
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intensidade das cores, o espaço a ser preenchido, qual cor usar e como fazer o encontro das 

cores.  

FIGURA 24 – Aquarela do 3º ano 

 
 

 

FIGURA 25 – Materiais para Aquarela  
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2.3.3.4 Línguas estrangeiras 

 

Alemão e Inglês são disciplinas que aparecem no currículo do 1º ao 9º ano. No 2º e no 

3º anos, os alunos têm aulas de línguas quatro vezes por semana. As professoras falam quase 

o tempo todo na língua que está sendo ensinada. Recorrem ao Português para alguma 

avaliação ou para combinar as atividades e regras. 

Steiner (1988) afirma que todo tipo de tradução deve ser evitado e deve haver muita 

leitura e treino da oralidade.  

A professora Anita explica: 

 

A coisa é falar, falar, falar, criar o som, cantar. Ter uma familiaridade com 

essa sonoridade diferente que além de eles fomentarem o aparelho fonético 
e a pronúncia, é... Exercitar ele pra ter uma... Que tá atrás disso, que... Uma 

vez que você exercita essa, esses sons diferentes é... Em sua, em sua vida 

anímica, você cria um maior espaço perante a tolerância das diferenças. O 
Rudolf Steiner sempre, a ideia dele era uma humanidade é... Mais tolerante, 

né? Então, se você tem esses diferentes sons incorporados, é... Você anseia 

que a pessoa tenha maior tolerância mesmo perante as diferenças. Então, 
nos primeiros três anos, realmente, quanto mais puderem falar melhor, sons 

bonitos, poemas bonitos. Não é aquela coisa picada. A casa é amarela, a 

mesa é redonda. Poesia mesmo. Então, assim, o canto, é... Ele é uma 

ferramenta. Claro que você como professor usa aquilo que você tem 
habilidades. Então, assim, eu uso muito o canto, porque eu gosto, tenho 

facilidade com ele. Mas é o que é almejado realmente. E o desenho eu 

também aproveito dessa minha ferramenta, eu consigo desenhar muito 
rápido. Então, todos os dias eles desenham no caderno. Não é uma coisa 

assim... Em dez minutos consegue se trabalhar e entra o ritmo é... do fazer, 

né? Porque sentir, pensar, querer. O querer é o fazer. O fazer nas línguas é 
o desenho, porque eles ainda não escrevem a linha, a língua. Eles só 

começam a escrever a partir do terceiro ano.  

 

 Canções, poemas, teatros e trava-línguas são utilizados no decorrer das aulas. Parte 

desse material tem origem na própria vivência das professoras. Além disso, as professoras 

afirmam ter acesso a muitos materiais e publicações distribuídos no próprio meio Waldorf 

para escolherem o que mais lhes seja adequado. 

 Nos cadernos, há muitos desenhos (FIG. 26). Foi comum o uso do caderno como 

recurso para as professoras retomarem a história ou a sequência de atividades. Elas falam 

sempre com muita entonação e os alunos repetem, algumas vezes, por fileiras; outras, todos 

juntos. Durante as observações, as turmas ensaiavam teatros para apresentarem aos pais. 
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FIGURA 26 – Fotografias do caderno de Inglês 

 

 

 

2.4 Os materiais escolares da aula principal 

 

Os materiais escolares das crianças são basicamente o tijolinho e o bastão, ambos de 

cera de abelha, e também o lápis lyra (FIG. 27). A maioria das crianças guarda esse material 

em estojos de couro especialmente feitos para esse fim. Foi comum encontrar pinturas feitas 

pelos pais dos alunos ou pelas próprias crianças sobre o couro. Outro tipo de material que foi 

observado foram estojos de tecido.   

 

FIGURA 27 – Materiais escolares: tijolinhos, bastão e lápis lyra 

 
 

 

Muitas mochilas eram iguais em formato e material, mudavam de cor e tinham 

desenhos diversificados, como, animais, flores e arco-íris. O nome dos alunos geralmente era 

bordado nelas.  
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Os cadernos de brochura com páginas sem pauta são utilizados em todas as matérias. 

Em alguns casos, os alunos continuam a utilizar o mesmo caderno de um ano para o outro. As 

cores das capas dos cadernos, geralmente de tecido, indicam a disciplina (FIG. 28). 

 

FIGURA 28 – Cadernos 

 

 

 Ao lado das carteiras, também há um saco de sementes de tamanhos diferentes, que, 

durante o período das observações, foi levado para casa para auxiliar nos cálculos das lições 

(FIG. 29). 

 

FIGURA 29 – Saquinho de sementes 

 

 

  Dispostos na sala, há também aventais de tecido, galochas, os saquinhos onde ficam 

guardados os trabalhos manuais e os onde ficam guardadas as flautas. 

 Procurei oferecer ao leitor a possibilidade de compreender e visualizar a dinâmica de 

da Escola Waldorf por meio de descrições e fotografias. A partir de agora, buscarei realizar 

caminho semelhante ao explicitar a compreensão das professores sobre sua prática pedagógica 

e a Arte no seu dia a dia.  
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE IDEOGRÁFICA E NOMOTÉTICA 

 

Para compreender e analisar o discurso das professoras, optei por uma perspectiva de 

análise fenomenológica (BICUDO, 2000).  

 

3.1 Partindo das entrevistas 

 

No roteiro de entrevista, constavam perguntas sobre a trajetória profissional, a 

formação, as particularidades do trabalho docente, a compreensão pessoal que tinham sobre a 

Arte e, por fim, a compreensão sobre a Arte e o ensinar artístico para a Pedagogia Waldorf. 

Fiz a transcrição integral de todos os discursos, e o teor das respostas obtidas, principalmente, 

a partir das três perguntas a seguir, se mostrou relevante para a compreensão da questão de 

pesquisa: 

• O que é a Arte para você, professora? 

• O que é a Arte para a Pedagogia Waldorf? 

• O que é ensinar artisticamente? 

Nesse sentido, tais respostas tornaram-se grandes Unidades de Significado, que, aos 

poucos, a partir de repetidas leituras, foram desmembradas em unidades ainda menores. 

Segundo Bicudo (2000) “unidades de significado são unidades da descrição ou do texto que 

fazem sentido para o pesquisador a partir da interrogação formulada” (p. 81. 

Franco (2007) elabora a distinção entre os conceitos de sentido e significado da 

seguinte forma: 

 

O significado de um objeto pode ser absorvido, compreendido e 

generalizado a partir de suas características definidoras e pelo seu corpus de 

significação. Já o sentido implica a atribuição de um significado pessoal e 
objetivado que se concretiza na prática social [...]. Por exemplo, a palavra 

‘livro’ assume um determinado sentido por parte de leitores alfabetizados e 

implica, igualmente, graduações de sentido diferenciadas entre os leitores 

digamos ‘eruditos’ e os leitores ‘comuns’. Já quando transportada para 
indivíduos ou grupos não-alfabetizados, a mesma palavra ‘livro’ pode até ser 

compreendida mediante o mesmo significado que lhe é atribuído 

universalmente, porém seu sentido assume uma conotação completamente 
diferenciada (p. 13). 

 

Portanto, buscamos compreender os sentidos atribuídos às palavras arte e artístico para 

aquele grupo de professoras da Escola Waldorf. Não trouxemos um conceito ou uma teoria 

para definir a priori o que seria, ou não, considerado Arte ou Ensino Artístico. Era nosso 



88 

 

desejo que esses sentidos emergissem das entrevistadas, para, a partir daí, construirmos 

nossas reflexões sobre a relação entre tais práticas pedagógicas e uma concepção de Educação 

Estética.  

O discurso das docentes envolveu conceitos antroposóficos e algumas palavras 

trouxeram consigo um sentido bastante próprio do meio pedagógico Waldorf, como, por 

exemplo, as palavras sentir e imagens. Tornar claras as falas individuais das professoras foi 

fundamental para compreendê-las num contexto maior. 

Esse movimento inicial, de análise e interpretação das Unidades de Significado por 

professora, consiste no que Bicudo (2000) denomina de Análise Ideográfica ou análises 

individuais. Na presente pesquisa, a organização e a apresentação de tal procedimento 

metodológico assemelham-se ao trabalho desenvolvido por Hiratsuka (2003) e Bicudo (2000).  

Portanto, a partir das três grandes Unidades de Significado expostas, elaborei 19 

quadros, que foram estruturados em três colunas.  

Na coluna da esquerda, consta o discurso da professora subdivido em Unidades de 

Significado.  

Na coluna do meio, denominada Explicitação da Linguagem, procurei explicitar e 

analisar o significado e o sentido de algumas palavras ou expressões no intuito de obter uma 

compreensão mais clara e mais próxima do que foi exposto pela docente. Durante esse 

processo, percebi a necessidade de recorrer aos referenciais da pedagogia Waldorf, da 

Antroposofia e da Educação Estética e a dicionários. A consulta ao dicionário de língua 

portuguesa contemporânea foi frequente e suas referências ficaram excessivas. Por isso, 

quando não houver referência, fica subentendido que o uso do verbete foi extraído do 

Priberam (2013). E, para identificar explicações construídas por mim, utilizei um ícone antes 

das frases. 

Por fim, na coluna da direita, elaborei minhas interpretações, como pesquisadora, 

sobre as ideias que foram expressas em cada discurso. Procurei articular a linguagem da 

professora às explicitações feitas por mim e, assim, na terceira coluna, estão as Asserções 

articuladas. 

 As Asserções Articuladas são identificadas por uma letra e um número. A letra 

identifica o discurso da professora e o número indica a posição daquela asserção na sequência. 

Por exemplo, A1 identifica a primeira asserção do discurso A (HIRATSUKA, 2003; 

BICUDO, 2000). 

Como eu assinalei, esse foi um movimento, haja vista que a subdivisão das Unidades 

de Significado e a elaboração das Asserções Articuladas em momento algum foram estáticas. 
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O discurso analisado apresentou um conjunto de ideias que se complementavam, articulavam-

se e tinham níveis distintos de relevância para a pesquisa. Identificar o que era a ideia 

principal ou subjacente em cada unidade levou-me a fazer reagrupamentos das Unidades de 

Significado. Isso foi possível devido a várias releituras do discurso original e das análises da 

linguagem com foco dirigido pela questão de pesquisa. Desse modo, houve variação do 

número de Asserções Articuladas para cada discurso.  

 

3.2 Explicitação das Unidades de Significado dos Discursos das Professoras 

 

Após finalizar o processo de construção dos quadros, percebi a necessidade de 

contextualizar
27

 a “origem” desses discursos. Assim, busquei apresentar, mesmo que 

brevemente, algumas informações a respeito cada docente.  

  

3.2.1 DISCURSO A – PROFESSORA ANITA 

 

A professora Anita tem 47 anos e já está na escola Waldorf há 14 anos. Ela exerce a 

docência há 25 anos. Também atua profissionalmente como artista plástica, ilustradora e 

produtora. 

De naturalidade alemã, mudou-se para o Brasil para realizar atividades relacionadas às 

Artes. Após dar uma entrevista na mídia, foi procurada por uma professora de Alemão, da 

Pedagogia Waldorf, que se interessou por suas habilidades artísticas e também por sua língua 

materna. Desde então, primeiramente, por interesses pessoais, pretendia ter filhos e já pensava 

no tipo de escola que gostaria de encontrar. A professora Anita passou a conhecer melhor os 

princípios da Pedagogia Waldorf e disse ter encontrado identificação com a proposta 

pedagógica e seus fundamentos antroposóficos.  

Iniciou, então, seu trabalho como professora de Alemão e seus filhos foram alunos da 

mesma Escola Waldorf. Recentemente, ela fez o curso de Formação Waldorf e atualmente 

atua também como tutora de Artes da Escola, professora de Marcenaria da Educação Infantil e 

continua com as aulas de Alemão para o Ensino Fundamental até o 4º ano. Fez graduação em 

Artes e Pedagogia e também demonstrou ter interesses ecológicos. 

                                                
27 As entrevistas foram o recurso utilizado para elaborar tal contextualização. 
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Sua entrevista aconteceu em duas etapas, conforme pedido da própria professora, nas 

manhãs dos dias 16 e 17 de abril. Conversamos na sala de Marcenaria, local bastante 

silencioso, próximo a um riacho, ao lado da mata. 
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QUADRO 17 – Discurso A – O que é a Arte para você? 

Unidade de significado Explicitação da linguagem da professora Asserções articuladas 

 

A arte ela é a ferramenta 

que te deixa transitar entre o 

sentir, o pensar e o querer. 

São os três âmbitos. É... ela 

que permite criar essa...  

junção. Entre as, entre essas 

áreas. Pra mim, a Arte é 

algo imprescindível à 

existência humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferramenta: 

Conjunto de instrumentos e utensílios empregados num ofício. 

Qualquer peça de uma ferramenta. Instrumento. 

 

Deixar: 

Consentir, permitir; não impedir de. Não evitar; não obstar; consentir. 

 

Transitar: 

Passar ou andar; fazer caminho. = PERCORRER 

Mudar de lugar, de estado, de condição. 

 

Pensar, sentir e querer: 

Steiner (2003), procurando analisar as várias atividades da alma do homem, 

concluiu que são três: o pensar – ao qual se deve incluir a percepção sensorial e a 

memória –, o sentir e o querer. Para ele, não existe atividade da alma que não se 

englobe, em última análise, em uma dessas áreas. Essa tríade constitui um dos 

fundamentos do conceito de homem formulado por Rudolf Steiner e também 

norteia as práticas e concepções da Pedagogia Waldorf: 

 

o O pensar (esfera cognitiva)  

o O sentir (sentimentos e emoções) 

o O querer (a prática, o fazer, a vontade) 

 

Steiner (1988, p. 17) afirma: 

 

 

A1 - A arte é um instrumento 

que permite ao homem 

percorrer ou reunir o pensar, o 

sentir e o querer. Essas são as 

três áreas que compõem as 

atividades da alma humana e 

refletem no seu corpo físico e 

espiritual segundo Rudolf 

Steiner. A professora explicita 

que numa visão pessoal a arte 

é indispensável à vida do 

homem. 
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Devemos, então, estar bem cônscios de que desejamos promover uma 

interação entre o querer, o sentir e o pensar. Ao ensinarmos dessa maneira, 

já existe uma interação entre os três. Trata-se apenas de nunca conduzirmos, 

por meios errôneos, a vontade em direção contrária, e sim de levá-la 

corretamente a expressar-se utilizando meios artísticos. 

 

Âmbito: 

Campo de ação. 

 

Junção: 

Ato ou efeito de juntar. Ponto onde duas ou mais coisas se juntam.  

Reunião. Confluência. 

 

Imprescindível: 

De que se não pode prescindir. = INDISPENSÁVEL ≠ PRESCINDÍVEL. 

 

Existência: 

Ato de existir; estado do que é ou do que existe. Vida. Ente, ser. Realidade. 

 

Humana: 

Do homem ou a ele relativo. 

 

 

Ela não é uma característica 

de, é... especialização.  Ela 

é uma ferramenta humana 

mesmo. É... muito forte, é... 

E eu coloco todas as 

 

Característica: 

Aquilo que caracteriza. 

 

Característico: 

Distintivo. 

 

A2 - Não se trata de formar 

profissionais da arte. A 

professora espera que a arte 

seja o instrumento que, acima 

de outros, possa tornar o 
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esperanças na Arte. Como 

uma ferramenta de, de 

maior humanização, isso. 

 

Especialização: 

Adotar uma especialidade. 

 

Especialidade:  

Qualidade do que é especial. Coisa privativa ou exclusiva de algo ou de alguém.  

= PARTICULARIDADE. Aquilo que alguém faz muito bem. Coisa superior ou  

rara. Estudo ou análise em pormenor. Parte de um trabalho ou de uma profissão 

a que alguém se dedica exclusiva ou particularmente. 

 

Mesmo: 

Realmente, de verdade.  

 

Colocar:  

Pôr num lugar. Dispor. Situar. Dar emprego. 

  

Esperanças: 

Disposição do espírito que induz a esperar que uma coisa se há de realizar ou  

suceder. Esperam, expectativa. Coisa que se espera. Confiança. 

 

Maior: 

Que excede outro em quantidade, volume, extensão, intensidade ou duração. 

 

Exceder: 

Ir além de. Levar vantagem. Ultrapassar. 

 

Humanização: 

Ato ou efeito de humanizar.  

homem mais humanizado.  
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Humanizar:  

Humanar; inspirar humanidade a. Civilizar. Tornar-se humano; compadecer-se. 

 

Isso:  

Expressão usada para exprimir aprovação. 

 

 
 

 

 

QUADRO 18 – Discurso A – O que é a Arte a Pedagogia Waldorf? 

Unidade de significado Explicitação da linguagem Asserções articuladas 

 

Isso. Então, por isso que a 

gente não tem o artista 

especializado até o Ensino 

Médio. Todo mundo que 

tá na escola ensinando tem 

que ser artista.  

 

 

 

Isso: 

O que já foi dito anteriormente em A1 e A2. 

 

Por isso que: 

Porquanto; porque. 

 

Artista especializado: 

Pessoa que pratica uma das belas artes, especialmente uma das artes plásticas ou  

dos seus prolongamentos atuais. Pessoa que interpreta uma obra musical, teatral,  

cinematográfica, coreográfica. 

 

Ensino Médio: 

O Ensino Médio é o último nível de ensino da Educação Básica e se inicia após a 

conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano). 

 

 

A3 - A professora diz que, 

segundo sua compreensão, a 

arte não precisa ser ensinada 

por artistas profissionais, que 

sejam músicos, atores, 

bailarinos ou cineastas. 

Afirma que todo o corpo 

docente deve apresentar o 

gosto artístico, sentimento 

pelo belo.  
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Ter: 

Estar na posse ou em poder de (ex.: a família tem duas casas). = POSSUIR 

Gozar de. Sentir, experimentar. Conter, poder levar. Ser composto ou formado de.  

 

Ter de (que): 

Necessitar, ser obrigado a, estar resolvido a. 

 

Ser: 

Corresponder a determinada identificação ou qualificação. Consistir em. Apresentar 

como qualidade ou característica habitual. Estar, ficar, tornar-se. 

 

Artista: 

Que tem ou exprime o sentimento da arte. 

Que ama as artes, que tem gosto artístico, sentimento do belo. 

 

Segundo Lanz (1998), o professor Waldorf idealmente deve ter algumas qualidades 

específicas. A primeira é desenvolver um conhecimento profundo e contínuo do ser 

humano, o que está diretamente ligado ao estudo da Antroposofia e dos setênios, 

individualmente e em conferências específicas. A segunda é colocar o amor como 

base do comportamento social em relação às crianças, que será promovido pela 

espiritualidade presente na Pedagogia Waldorf. E a terceira são as qualidades 

artísticas: “Não se trata de realização prática, isto é, da capacidade como pintor, 

músico ou poeta, e sim da maleabilidade, da fantasia e da criatividade que fazem o 

verdadeiro artista. O professor deve encarar cada aula como uma obra de arte” (p. 

87).  

 

 

É um desafio muito 

 

Desafio: 

 

A4 – Há um grande desafio 
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grande.  Ato de desafiar. Provocação. Porfia. Jogo, peleja, partida. 

 

Porfia: 

Perseverança; afinco; constância; pertinácia.  Obstinação, teima. 

 

Grande: 

Que tem dimensões maiores do que o habitual (ex.: saco grande). ≠ PEQUENO 

Que está crescido, desenvolvido. Que se prolonga no tempo. Que tem importância, 

influência. Difícil, grave. Que é intenso, forte. Ilustre, respeitável (ex.: grandes 

nomes do cinema). Que revela coragem, heroísmo. = CORAJOSO, HEROICO, 

VALENTE. Que é bom, generoso, magnânimo. Que tem muita qualidade ou muito 

valor. Que é considerável, importante. 

 

em os professores se 

desenvolverem 

artisticamente. 

 

[...] eu trabalho com a 

Arte também com os 

professores. Eu dou uma... 

um suporte. [...] 

 

 

Trabalhar: 

(latim *tripaliare, torturar com um instrumento, de tripalis, -e, que tem três estacas) 

Dar determinada forma a. Fazer ou preparar algo para determinado fim. Rever ou 

refazer com cuidado. = APERFEIÇOAR. Treinar ou exercitar para melhorar ou 

desenvolver. Fazer esforço para algo. = EMPENHAR-SE, LIDAR. 

 

Suporte: 

O que serve de sustentáculo a alguma coisa. Apoio. 

 

 

A5 – A professora dá apoio 

aos demais docentes 

preparando-os, exercitando-

os e aperfeiçoando o trabalho 

que desenvolvem com a arte. 

 

Então, para os professores 

é um grande desafio esse  

requisito da pedagogia, 

porque, pra ele realmente 

 

Então: 

Nesse ou naquele tempo ou ocasião. Em tal caso. 

 

Requisito: 

 

A6 – Para que os professores 

sejam capazes de ensinar, de 

fato, conforme os 

fundamentos da Pedagogia 
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poder ter esse ensino 

trimembrado, sentir, 

pensar e querer, ele 

precisa se colocar a 

caminho da Arte, pra 

poder realmente fazer, 

vivenciar isso junto com 

eles. 

Coisa necessária e indispensável. Condição indispensável; exigência. 

 

Pedagogia: 

Trata-se da Pedagogia Waldorf. 

 

Poder: 

Ter a faculdade de. Ter ocasião ou possibilidade de. Estar sujeito a. Ter força física 

para. Ter força, possibilidade, autoridade, influência para.  

 

Ensino trimembrado: 

Prática pedagógica estruturada sobre a tríade pensar, sentir e querer.  

 

Caminho: 

Nome genérico de todas as faixas de terreno que conduzem de um a outro lugar. 

Estrada, atalho, vereda. 

Espaço que se percorre. Direção. Meio, via. Destino. Rumo. 

 

Precisar: 

Não poder passar sem, não poder prescindir de. Carecer. 

 

Arte: 

Significado exposto no estudo de A1. 

 

Realmente: 

De modo real. Usa-se para confirmar ou reforçar uma afirmação. = DE FATO, 

EFETIVAMENTE. 

 

Fazer:  

Waldorf, é indispensável que 

se disponham ao próprio 

desenvolvimento artístico, no 

sentido antroposófico. Isso 

representa um grande desafio 

e possibilita ao professor 

sentir e experimentar o 

desenvolvimento humano 

junto aos seus alunos. 
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Dar existência, ser autor de. = CRIAR, OBRAR, PRODUZIR. Dar ou tomar 

determinada forma. = FORMAR. Realizar, executar. Agir com determinados 

resultados. Fabricar. Compor. Construir. Praticar. Desempenhar um papel. Trabalhar 

em determinada atividade. 

 

Vivenciar 

Sentir ou experimentar (algum acontecimento ou situação) com intensidade. 

 

 

Isso é difícil pra muitos 

professores, porque eles 

vêm de um ensino 

tradicional. A arte é algo 

que é... Na modernidade, 

ela pegou esse caráter de 

especialização, né? “Ah, 

eu desenho bem, eu sou 

técnica, eu sou artista”. 

Então, é realmente um 

grande desafio, mas é o 

caminho. 

 

Isso: 

A professora está se referindo à disposição para o desenvolvimento artístico 

antroposófico. 

 

Difícil: 

Que não é fácil. Que é custoso, complicado, espinhoso. Que é arriscado. Que é 

exigente. Que é mau. Que é pouco provável. 

 

Tradicional: 

Baseado na tradição. 

 

Ensino tradicional: 

Segundo Boto (2006): 

 

Tradicional, por definição, é algo que radica na ideia de tradição. Podemos, 

então, compreender que ensino tradicional é aquele cuja âncora firma-se na 

raiz de uma dada tradição. Sendo assim, é de se supor que todos os modelos 

de ensino que, de alguma maneira, são defendidos por nossa 

contemporaneidade possuem alguma raiz em alguma tradição. Se isso for 

 

A7 – Reitera-se que esse é 

um processo complicado 

para a maioria dos 

professores, já que possuem 

formação escolar muito 

diferente daquela proposta 

pela Pedagogia Waldorf. 

Quando a razão passou a 

prevalecer sobre os diversos 

campos do conhecimento 

humano, a Arte enraizou-se 

como prática privativa ou 

exclusiva de pessoas que 

possuíam ou compreendiam 

as técnicas artísticas. 

Entretanto, o 

desenvolvimento artístico 

não deve se restringir aos 

chamados artistas 



99 

 

verdade, o consenso sobre o que vem sendo nomeado ensino tradicional pode 

parecer um pouco mais difícil de ser obtido. 

 

Arte: 

Significado exposto em A1 

 

Modernidade: 

Japiassú e Marcondes (2001) definem modernidade como: 

 

Característica daquilo que é moderno. Em um sentido geral, a modernidade se 

opõe ao classicismo, ao apego aos valores tradicionais, identificando-se com o 

nacionalismo, especialmente quanto ao espírito crítico, e com as ideias de 

progresso e renovação, pregando a libertação do indivíduo do obscurantismo e 

da ignorância através da difusão da ciência e da cultura em geral. 

Nova forma de pensamento e de visão de mundo inaugurada pelo 

Renascimento e que se contrapõe à escolástica e ao espírito medieval, 

desenvolvendo-se nos sécs. XVI e XVII com Francis Bacon, Galileu e 

Descartes, dentre outros, até o Iluminismo do séc. XVII, do qual é a principal 

expressão. 

 

Pegar: 

Fazer aderir, colar, unir. Agarrar, segurar. Aderir, colar-se. Tomar com a mão, 

agarrar. Lançar raízes, enraizar-se. Ir avante, generalizar-se. 

 

Especialização: 

Significados expostos no estudo da A2. 

 

Técnica: 

profissionais, sendo ele 

essencial à humanização do 

homem. 
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Parte material de uma arte. Conjunto dos processos de uma arte. Prática. 

 

Artista: 

Significados expostos no estudo de A3.  

 

Desafio: 

Significados expostos no estudo de A4. 

 

Caminho: 

Significados expostos no estudo de A6. 

 

 

QUADRO 19 – Discurso A – O que é ensinar artisticamente? 

Unidade de significado Explicitação da linguagem Asserções articuladas 

 

Ensinar com as imagens, 

porque, quando você 

descreve uma imagem, 

você tem a possibilidade 

que... é... os seus alunos 

que você vai ter. Cada um 

tem seu mundo, né? Traz 

seu mundo, ele é... pode se 

colocar em essa imagem, 

quando você define com a 

palavra, você fecha, né? A 

menos que você fale de 

 

Ensinar: 

Instruir, dar lições a. Dar lições de. Indicar. Adestrar. Castigar. Educar. 

 

Imagem: 

Steiner (1988, 2012, 2013) afirma que as descrições ricas em detalhes, as narrativas 

e as metáforas devem ser criadas ou utilizadas para atingir o corpo astral e o eu, e, 

dessa forma, o conteúdo irradiará no ser humano como um todo. Por meio das 

emoções e dos sentimentos criamos ou buscamos imagens internas que mais tarde 

serão abstraídas. Assim, deve-se evitar o uso de teorias e conceitos e permitir que a 

criança compreenda o que lhe foi contado, por si só, em momento posterior. Para 

que isso aconteça, é necessário que o professor assuma uma postura de identificação 

como a de quem está narrando. Esse processo está ligado com a força imaginativa, 

 

A8 – Ensinar artisticamente 

é ensinar os conteúdos 

partindo de narrativas já 

existentes ou descrições 

preparadas pelo professor, 

porque isso possibilita aos 

alunos uma aproximação 

física e anímica com o que 

está sendo apresentado. A 

poesia alcança os 

sentimentos diferentemente 

da palavra, que fixa um 
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poesia.  

 

 

 

 

 

 

criativa e espiritual do professor e dos alunos. Steiner (1988), em uma de suas 

palestras, deu o seguinte exemplo: 

 

Quero explicar à criança a sobrevivência da alma após a morte. Nunca farei 

isso claramente ensinando-lhe teorias a respeito – estarei apenas enganando-

me a mim mesmo. Nenhuma espécie de conceito pode ensinar à criança, 

antes dos catorze anos, algo sobre a imortalidade. Eu posso, no entanto, 

dizer-lhe o seguinte: ‘Veja este casulo de borboleta. Não há nada dentro 

dele. Lá dentro estava a borboleta, mas ela saiu’. Posso também mostrar-lhe 

o processo, e é bom apresentar à criança tais metamorfoses. Posso fazer 

então a seguinte analogia: ‘Imagine que você mesma é agora um casulo 

desses. Sua alma está dentro de você e mais tarde sairá’ – isso deve ser dito 

de modo singelo – ‘indo embora como a borboleta do casulo’. Então os 

Senhores poderão falar longamente sobre isso. Contudo, se os Senhores 

mesmos não acreditarem que a borboleta representa a alma do homem, não 

conseguirão muita coisa junto à criança. Tampouco poderão introduzir 

aquela pura inverdade que consiste em considerarem o assunto uma mera 

‘comparação’ feita pelo homem. Não se trata de ‘comparação’ alguma, mas 

de um fato estabelecido pela ordem universal divina. Nenhuma das coisas é 

produzida por nosso intelecto. E se procedermos corretamente com relação a 

elas, aprenderemos a crer no fato de que a Natureza oferece por toda parte 

analogias para o aspecto anímico-espiritual. Quando nos tornamos uno com 

o que ensinamos à criança, nossa atuação atinge a criança toda. 

E o fato de não mais sermos capazes de sentir junto com a criança, 

acreditando apenas podermos transformar o conteúdo em algo racional em 

que nós mesmos não acreditamos, faz com que ensinemos tão pouco a ela. 

Precisamos posicionar-nos em relação aos fatos com nossa própria 

convicção, de modo que, por exemplo, com a saída da borboleta do casulo 

significado.   
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não introduzamos na lama infantil uma imagem arbitrária, e sim um 

exemplo que compreendemos e no qual acreditamos, estabelecido pelos 

divinos poderes cósmicos. A criança não deve compreender de ouvido para 

ouvido, mas de alma para alma (p. 22).  

 

Para Machado (2004):   

[...] o momento de contar histórias e também o trabalho que se possa fazer 

com elas tem uma função, digamos, em si e ao mesmo tempo uma função 

ligada ao papel que o exercício da imaginação desempenha no processo de 

construção de conhecimento como um todo. O contar histórias e trabalhar 

com elas como uma atividade em si possibilita um contato com constelações 

de imagens que revela para quem escuta ou lê a infinita variedade de 

imagens internas que temos dentro de nós como configurações de 

experiência (p. 27). 

 

Imagem:  

Representação de pessoa ou coisa. Representação (no espírito) de uma ideia. 

 

Descrever: 

Fazer a descrição de. Contar pormenorizadamente. Traçar. Seguir (percorrendo). 

 

Possibilidade:  

Qualidade do que pode acontecer, do que é possível. 

 

Mundo: 

O espaço com todos os seus corpos e seres. Universo. Conjunto dos astros a que o 
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Sol serve de centro. Globo terrestre. Esfera armilar. Astro; planeta. A vida terrestre. 

Classe, categoria social. Sociedade. Tudo o que é grande. Prazeres materiais. 

 

Trazer: 

Ser portador de, conduzir para cá. Ser o condutor de. = CONDUZIR, DIRIGIR, 

GUIAR.  Estar com. Fazer aproximar ou aparecer. Trazer à mente ou fazer sentir.  

Sentir. Infligir. 

 

Definir: 

Dar a significação, o sentido, a definição de. Explicar; revelar. Determinar, fixar. 

Decidir. Decretar (em matéria religiosa). Ser definido; depreender-se. 

 

Palavra: 

Unidade linguística com um significado, que pertence a uma classe gramatical, e 

corresponde na fala a um som ou conjunto de sons e na escrita a um sinal ou 

conjunto de sinais gráficos. = TERMO, VOCÁBULO. Mensagem oral ou escrita.  

Afirmação ou manifestação verbal. Doutrina, ensinamento. 

 

Fechar: 

Fazer cessar o estado de aberto. Tornar fixo por meio de chave, aldraba, tranca etc. 

Cercar. Não deixar ir ou ver mais além. Encerrar. Deixar encerrado. Terminar, 

rematar. Ir no último lugar de. Concluir. Unir as bordas de uma abertura. Tolher a 

entrada e a saída. 

 

Poesia: 

Arte de fazer obras em verso. Gênero de composição poética, geralmente em verso. 

Conjunto das obras em verso existentes numa língua. Composição poética pouco 

extensa. Maneira de fazer versos, particular a um autor, a um povo, a uma época, a 
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uma escola literária. Qualidade dos versos. Inspiração. Elevação de ideias. O que 

desperta o sentimento do belo. 

 

 

Mas assim, em si a 

imagem, ela tem essa 

possibilidade de você se 

colocar nela, com todo sua 

diversidade. É... deixa ver 

um exemplo. Em vez de 

você falar é... é... “Você 

não pode ser tão egoísta”, 

você fala pra uma criança, 

“Você não pode só pensar 

em você”. Você conta 

uma história, onde a 

pessoa tem consequências 

por só pensar em ele. E aí 

a criança, ela se coloca 

naquela história. [...] 

porque como a pedagogia 

Waldorf trabalha com o 

fato de que as crianças não 

nascem com folha em 

branco, né? Você vem de 

uma outra vida, de um 

processo, chega nessa vida 

e você vai se 

 

Imagem: 

Significados expostos no estudo de A8. 

 

Em si: 

No seu ser; sem ter em conta as circunstâncias ou o resto; absolutamente, 

abstratamente. 

 

Diversidade: 

Qualidade de diverso. Variedade (em oposição à identidade); multiplicidade.  

 

Reconhecer: 

Conhecer novamente (por certas particularidades) que uma pessoa ou coisa é a 

mesma que noutro tempo nos foi conhecida.  

Achar que é o mesmo. Descobrir. Ficar convencido de, admitir, ter como 

verdadeiro. Confessar. Ter por legítimo. 

 

Autenticidade: 

Qualidade do que é autêntico, verdadeiro. 

 

 

A9 – A imagem possibilita 

ao indivíduo a compreensão 

de sua diversidade e a 

própria integração do seu ser 

no sentido físico e anímico-

espiritual, sendo um meio 

para atingir o corpo astral e, 

dessa maneira, o conteúdo 

irradiará no ser humano 

como um todo. A professora 

cita as histórias e desenhos 

com mancha como exemplos 

de ensino artístico. Ensinar 

artisticamente possibilita ao 

homem conhecer-se 

novamente com o que trouxe 

de sua outra vida. 
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reconhecendo. Então, 

você se reconhecer através 

da imagem, você 

consegue se colocar em 

sua autenticidade, em sua 

especificidade. E, quando 

você vai por definição, 

você já enquadra a 

criança, em padrões, não 

é? Nós queremos criar, 

pessoas é... Autênticas. 

[...] A imagem tem muito 

mais desse poder. Então, 

quando você cria, por 

exemplo, em um desenho 

a linha, ela já é uma 

definição. Eu vou 

desenhar um cavalo com 

uma linha. Além de que 

eu tenho que ter uma, é... 

uma habilidade, que 

algumas pessoas não têm, 

de sintetizar numa linha 

um cavalo, né? [...] 

Quando eu trabalho com a 

mancha, né? Você vai 

primeiro, quando trabalho 

com o fundo. O cavalo ele 
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sai do... Ele, ele, você vai 

reconhecendo ele. É 

diferente a você plasmar 

um cavalo ou trabalhar 

com cor até “Olha aqui, 

aqui vai aparecer o 

cavalo” e aparece... É... 

você reconhece através da 

mancha é aquele olhar as 

nuvens e ver formas, olhar 

a mancha da umidade e 

ver formas, né? Deixar 

que essa imaginação 

reconheça isso. É na... 

Assim, é nesse sentido a 

imagem. Ela surge. 

 

 

3.2.2 DISCURSO B – PROFESSORA ADRIANA 

 

 A professora Adriana foi entrevistada no início da tarde do dia 17 de abril, conversamos sentadas ao sol no pátio principal da Escola. 

Além de ser uma professora de classe, Adriana também participou por alguns anos da equipe pedagógica da Escola. Para essa entrevista, meu 

foco foi em sua experiência como parte dessa equipe. Ela também participou das negociações para aceitação da minha pesquisa na Escola e se 

dispôs a ser uma “mediadora” durante o período em que eu estivesse em campo. 
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 Adriana realizou dois cursos de graduação: o primeiro em Comunicação Social/Jornalismo e o segundo em Pedagogia. Além de ser 

professora de classe, atua como professora de Ensino Religioso Cristão Livre. É professora na escola pesquisada há 10 anos, mas atua como 

docente há 18 anos. Ela conheceu a Pedagogia Waldorf enquanto aluna da Pedagogia por meio da coordenadora do seu curso. Interessou-se por 

aquela Pedagogia, fez estágio na escola Waldorf que havia na cidade e realizou o curso de Formação Waldorf. Já trabalhou em outra escola 

Waldorf como professora do Jardim e também tem experiência na docência no Ensino Superior. Seus filhos são alunos desta escola Waldorf. 

 

QUADRO 20 – Discurso B – O que é a Arte para você? 

Unidade de significado Explicitação da linguagem Asserções articuladas 

 

Então, a arte no sentido 

mais amplo, pra mim, é 

você expressar no mundo 

algo que venha da sua 

alma. Sabe?  

Que usa o seu sentir, a sua 

vontade, o seu pensar. 

 

Sentido: 

Razão, bom senso. Intento, mira, pensamento. Atenção, cuidado. Significação. 

Acepção. Espírito, pensamento.  

Modo, aspecto, ponto de vista, maneira de considerar ou de distinguir. 

 

Amplo: 

Vasto em extremo. Sem restrição. Extenso, dilatado, largo. 

 

 

Expressar: 

Manifestar sentimentos ou expressões por palavras ou gestos. Exprimir. 

 

Exprimir: 

Manifestar os seus sentimentos, as suas expressões por palavras ou gestos. 

Manifestar por meio de um trabalho de arte. Dar a conhecer. = COMUNICAR. 

Fazer conhecer as suas ideias ou sentimentos. 

 

 

B1 – A professora afirma 

que numa visão pessoal a 

arte, em sua significação 

mais ampla, é a manifestação 

na vida terrena de algo 

originário da essência do 

homem ou de sua anímica. 

Manifestação que se serve 

das atividades da alma 

humana, dentro da 

concepção antroposófica. 
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Mundo: 

Significados expostos no estudo de A8. 

 

Alma 

[Religião]  Parte imortal do ser humano. Pessoa, indivíduo. Habitante. Índole.  

Vida. Consciência. Espírito. [Figurado]  Agente, motor principal; o que dá força e  

vivacidade. Essência, fundamento. Entusiasmo, calor . Ânimo, coragem, valor. 

 

Segundo Lanz (1998):  

Do convívio do eu com os corpos inferiores, o físico, o etérico e o astral, 

nasceu um conjunto autônomo de atitudes e faculdades denominado 

vulgarmente de alma. A Antroposofia faz referência a três almas. A alma 

sensível que permite ao homem vivenciar o mundo; a alma do intelecto ou 

do sentimento que se relaciona à construção dos pensamentos e ideias, à 

organização das sensações, à compreensão do mundo; e a alma consciente 

que traz ao homem a consciência da sua individualidade e o leva a 

questionar as explicações racionais, produzindo o choque que pode levá-lo à 

busca da espiritualidade universal e ao desenvolvimento da humanidade.  

 

A alma, distinta da corporalidade e do eu, constitui, pois, como que um 

elemento de ligação entre o eu e o mundo. O eu sente e age através desse 

instrumento. Contudo essa alma não é homogênea. Ela possui faculdades 

que fizeram sua aparição gradativamente no decorrer da História. Diremos 

que a ‘alma’ se manifesta de três formas (p. 27).  

 

 

Sabe: 

A professora procura saber se eu compreendo a fala dela e se há alguma 
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concordância. 

 

Usar 

Pôr em uso, pôr em prática. Costumar, ter por hábito. Empregar, servir-se de. 

Deteriorar pelo uso, cotiar. Trazer habitualmente. 

 

Sentir, vontade (querer) e pensar: 

Numa perspectiva antroposófica, essa é a tríade que compõe as atividades da alma 

humana. (Significados expostos no estudo de A1). 

 

 

 

Não no sentido cognitivo, 

mas a capacidade de 

colocar no mundo algo 

que expressa uma parte de 

você, né? E você 

reconhecer quando o outro 

faz isso também. Então é 

uma coisa muito mais 

ampla do que a gente 

costuma entender por arte. 

 

 

 

Sentido: 

Significados expostos no estudo de B1. 

 

Cognitivo: 

Da cognição ou a ela relativo. 

 

Cognição: 

Função da inteligência ao adquirir um conhecimento. 

 

Capacidade: 

Aptidão, competência. Talento. Pessoa entendida. Probidade. Faculdade que torna 

apto. 

 

Reconhecer: 

Conhecer novamente (por certas particularidades) que uma pessoa ou coisa é a  

mesma que noutro tempo nos foi conhecida. Achar que é o mesmo. Descobrir. 

 

B2 - A arte não se limita ao 

cognitivo, é a capacidade do 

ser de manifestar um pouco 

da sua individualidade e 

ainda reconhecer a 

manifestação de 

individualidade do outro. 

Nesse contexto, a Arte é 

mais vasta do que se julga 

habitualmente. 
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Ficar convencido de, admitir, ter como verdadeiro. Confessar. Ter por legítimo. 

 

Coisa: 

Objeto ou ser inanimado. O que existe ou pode existir. Negócio, fato. 

Acontecimento. Mistério. Causa. Espécie. 

 

Costumar: 

Ter por costume. Habituar; acostumar. Estar acostumado. 

 

Entender: 

Apossar-se do sentido de (o que ouvimos ou lemos). Ser de opinião; julgar. 

 

QUADRO 21 – Discurso B – O que é a Arte para a Pedagogia Waldorf? 

Unidade de significado Explicitação da linguagem Asserções articuladas 

 

Como é uma pedagogia 

que não prioriza só o 

desenvolvimento 

cognitivo, ela valoriza a 

vontade, o sentir e o 

pensar igualmente. A arte, 

ela permeia tudo.  

 

 

Pedagogia: 

Refere-se especificamente à pedagogia Waldorf. 

Ciência da educação. 

Método para ensinar. 

 

Priorizar: 

Estabelecer algo como prioridade.  

  

Prioridade: 

Anterioridade. Preferência conferida a alguém, relativamente ao tempo de realização 

do seu direito, com preterição do de outros. 

 

 

B3 - A arte permeia todas as 

atividades e concepções da 

Pedagogia Waldorf, já que 

esta valoriza não apenas o 

desenvolvimento cognitivo, 

mas também as diversas 

dimensões do ser humano a 

partir da perspectiva 

antroposófica. 
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Valorizar: 

Dar valor ou valores a; aumentar o valor ou o préstimo de. 

 

Vontade, sentir e pensar: 

Significados expostos no estudo de A1. 

 

Arte: 

Significados expostos no estudo de A1. 

 

Permear: 

Fazer passar pelo meio. = ATRAVESSAR. Estar ou meter se de permeio.  

 

 

Porque a arte é a 

expressão do sentir, né? 

 

Expressão: 

Ato ou efeito de exprimir. Maneira de exprimir; frase, palavra. Manifestação de um 

sentimento. 

 

Expressar: 

Significados expostos no estudo de B1. 

 

Sentir: 

(latim sentio, -ire, perceber pelos sentidos, perceber, pensar) 

Perceber por um dos sentidos; ter como sensação. Perceber o que se passa em si; ter 

como sentimento. = EXPERIMENTAR. Ser sensível a; ser impressionado por. 

Ter determinada opinião ou maneira de pensar sobre (algo ou alguém). = ACHAR, 

CONSIDERAR, JULGAR, REPUTAR. [Belas Artes] Ter o sentimento estético. 

[Belas Artes] Saber traduzir por meio da arte. Ter a faculdade de sentir. Ter 

sensibilidade; ter alma sensível. Experimentar um sentimento ou uma sensação. 

 

B4 – A arte é a manifestação 

da atividade anímica que 

permeia nossos sentimentos 

de antipatia ou simpatia pelo 

mundo.  
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Ter a consciência de algum fenômeno ou do que se passa no interior de si mesmo. 

Apreciar o seu estado físico ou moral. = CRER-SE, IMAGINAR-SE, JULGAR-SE, 

REPUTAR-SE. 

 

O sentir: 

Sentimento, sensibilidade. Maneira de pensar ou de ver.  

 

Sentir: 

Segundo Steiner (2003): 

A simpatia está relacionada ao nosso querer e antipatia ao nosso pensar. A 

alternância dessas duas atividades desenvolve no ser humano a vida dos 

sentimentos. Nesse contexto, o sentir fica entre o pensar e o querer, 

movimentando-se entre a simpatia e a antipatia. A atividade em um dos 

extremos sempre influi sobre o outro. 

 

Tal como já na alma humana total não se pode separar rigorosamente a 

atividade cognitiva ou pensante da atividade volitiva, menos ainda se pode 

destacar, no sentir, o elemento pensante do elemento volitivo. No sentir estes 

se entremeiam com todo o vigor (p. 69). 

 

 

Então, desde os 

pequeninhos, como que 

monta um ambiente de 

jardim, que cor que a 

gente escolhe pra cortina, 

a harmonização. Você 

entra lá, os joguinhos que 

 

Harmonização: 

Ato ou efeito de harmonizar. 

 

Harmonia:  

Conjunto de sons que constituem acorde musical. Qualidades que tornam a frase ou 

o discurso agradável ao ouvido. Boa disposição (no conjunto). Proporção, ordem 

agradável à vista. Paz e amizade (entre pessoas); concórdia. Conformidade; 

 

B5 - Desde a infância, as 

crianças são cercadas de uma 

organização agradável no seu 

dia a dia, porque isso cria 

disposição para aquilo que é 

belo e promove o sentimento 

de simpatia pelo mundo. A 
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eles brincam vão estar 

tudo por cores. Então, 

tudo isso a gente entende 

que educa o olhar da 

criança pra aquilo que é 

belo. 

E se você educa o olhar da 

criança pra aquilo que é 

belo, ela vai como que 

criar um padrão dentro 

dela de reconhecer o belo 

fora, né? Então, ela vê 

uma coisa não bela, ela 

vai reconhecer. O que a 

gente vê hoje é que as 

pessoas estão se 

acostumando com o feio, 

com o destrutivo. 

[...] E achando que isso é 

normal. Só que a gente 

educa para o belo, a gente 

acostuma o olhar dos 

meninos. 

Todo dia a professora faz 

uma harmonização na 

sala, porque eles 

encontram um ambiente 

preparado. A mesma coisa 

coerência. 

 

Ambiente: 

Que envolve ou está à volta de alguma coisa ou pessoa. Que é relativo ao meio 

físico ou social circundante. Conjunto das circunstâncias culturais, econômicas, 

morais e sociais em que vive um indivíduo. 

 

Educar: 

Dar educação a. Criar e adestrar (animais). Cultivar (plantas). Adquirir os dotes 

físicos, morais e intelectuais que dá a educação. 

 

Belo:  

Em que há beleza. Aprazível, deleitoso, ameno. Que é perfeito para o fim a que se 

destina. Que satisfaz cabalmente os nossos desejos ou prazeres. Escolhido, distinto. 

Nobre, generoso. Certo. Ideal da beleza. 

 

Para Steiner (1988), na idade dos sete aos 14 anos a educação deve proporcionar à 

criança a sensação de que o mundo é belo, tem beleza, pois assim atua-se 

principalmente sobre o nascimento do corpo astral do homem. Por isso, o grande 

enfoque na arte. 

 

Olhar: 

Ato de olhar.  Modo de olhar. 

 

Padrão: 

O que serve de referência. = MODELO, PARADIGMA.  

 

 Segundo Pinto (2009)  

educação do olhar da criança 

para o belo desenvolve uma 

referência interna que a 

possibilita a identificar no 

mundo as coisas que são ou 

não são belas. A partir dessa 

referência interior 

desenvolvida desde a 

infância, ela desenvolverá 

sentimentos de antipatia ou 

simpatia para o mundo.  

 

 

B6 - Na atualidade, o padrão 

que está sendo adquirido 

pelas pessoas é o 

desagradável, o destrutivo. 

Nós buscamos o fazer 

inverso com nossos alunos. 

Reitera-se o cuidado diário 

que o professor Waldorf 

deve ter com a organização 

do ambiente físico e 

anímico-espiritual da sua 

sala de aula e do seu próprio. 
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no fundamental. Tem que 

chegar antes. Faz um 

poema sozinho, o 

professor na sala pra 

compor o ambiente, pensa 

na lousa que a gente vai 

desenhar, nas contas que a 

gente vai ter, na cor da 

cortina de cada sala. 

 

[...] podemos afirmar que a ‘cultura’ da escola Waldorf se impõe de maneira 

tão forte, que o termo ‘Waldorf’, de nome próprio, passou a ser 

recorrentemente utilizado como adjetivo, remetendo a um ‘estilo de vida’ 

que se refere, não só às escolas, mas a características de objetos, 

comportamentos e a todos os atores sociais envolvidos com esta pedagogia. 

Assim, o uso dos termos: ‘aluno Waldorf’, ‘mãe Waldorf’, ‘professor 

Waldorf’, entre outros, aponta para a importância que essa identidade 

escolar assume para a constituição também do habitus familiar neste 

contexto (p. 46-47). 

 

Reconhecer: 

Significados expostos no estudo de B2. 

 

Ver: 

Exercer o sentido da vista sobre. 

Olhar para. Presenciar, assistir a. Avistar; enxergar. Encontrar, achar, reconhecer. 

Observar, notar, advertir. 

 

Acostumar: 

Fazer contrair um costume; costumar. Adquirir costume. 

 

Feio: 

De aspecto desagradável. [Figurado] Vergonhoso, torpe. Que causa horror; que 

apavora. Desonesto. 

 

Destrutivo: 

Que destrói. Que tem força para destruir. 
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Destruir: 

Proceder à destruição de; causar destruição em; demolir, arrasar; aniquilar. 

[Figurado] Desfazer, transtornar. Exterminar. 

 

Normal: 

Regular; conforme a norma. Exemplar. 

 

Meninos: 

 Refere-se aos alunos. 

 

Fazer um poema: 

 Recitar poemas relacionados à Antroposofia ou concepção afim.  

 

Compor o ambiente: 

Segundo Lanz (1998): 

Ele [o professor] deve estar cônscio de que a criança está protegida por 

forças espirituais, as mesmas que estavam presentes em sua existência pré-

natal e que continuam atuando, imperceptivelmente, em seu carma atual. Ele 

deve também estar cônscio de que seu próprio trabalho, quando bem 

intencionado, está sob proteção de seres superiores que atuam inspirando, 

ajudando. Essa ajuda será mais intensa quando ele se lembrar de que seu 

trabalho não visa apenas o intelecto e os sentimentos de seus alunos, mas 

tem por meta última seu desenvolvimento espiritual e moral, bem como a 

harmonização anímico-espiritual com o corpo. [...] Diante da complexidade 

da meta pedagógica e da responsabilidade espiritual de seu realizador, a 

meditação, reflexão íntima desligada da realidade circundante, constitui uma 

das grandes tarefas do professor Waldorf (p. 81-82).   
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QUADRO 22 – Discurso B – O que é ensinar artisticamente? 

Unidade de significado Explicitação da linguagem Asserções articuladas 

 

Então, é... Muitas coisas, 

né? Quando a gente fala 

trazer o conteúdo em 

imagem é não só você 

compor, por exemplo, 

uma lousa bonita, mas 

você pensar numa forma 

de apresentar o conteúdo 

pra criança que ela faça 

uma imagem desse 

conteúdo. Então, se você 

vai dar África, a gente vai 

descrever uma tribo 

africana, como eles 

dançam, como eles 

cantam, de tal maneira que 

dentro da cabeça da 

criança ela faça uma 

imagem e só depois ela 

vai chegar num conceito 

abstrato. 

 

Conteúdo: 

Assunto. 

 A matéria que faz parte de determinada disciplina. 

 

Imagem:  

Significados expostos no estudo de A8. 

Steiner (1999) disse: “Descrevam tão vivamente que a criança tenha diante de si 

uma imagem palpável [...]” (p.76). 

 

Descrever: 

Significados expostos no estudo de A8. 

 

Conceito: 

Mente (considerada como sede das concepções). Opinião, ideia, juízo (que se faz de 

alguém ou de alguma coisa). Dito engenhoso. Expressão sintética; síntese. 

Moralidade (de uma fábula, dum conto etc.). Parte final e elucidativa de uma 

charada. 

 

Abstrato: 

Que designa uma qualidade separada do sujeito. Difícil de se compreender; 

distraído; absorto. [Aritmética] Diz-se do número em si (em oposição a concreto). 

[Gramática] Que designa ideias, qualidades, estados, ações, por oposição a concreto  

O que se considera existente no domínio das ideias e sem base material. 

 

B7 - Ensinar artisticamente 

tem um significado vasto, 

que se relaciona diretamente 

com um preparo de 

descrições criativas e 

imaginativas para vivificar a 

matéria que está sendo 

apresentada aos alunos. 

Dessa forma, segundo a 

Antroposofia, o professor 

estará trabalhando primeiro 

com o âmbito do sentir de 

seus alunos para depois 

chegar ao cognitivo. 

 

Então, desde o primeiro 

 

Primeiro ano: 

 

B8 - A professora descreve o 
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ano, a criança vai aprender 

uma letra, pra aprender 

uma letra ele aprende uma 

história, um poema. Ela 

faz um desenho, desse 

desenho tem a letra dentro 

desse desenho. Quer dizer, 

a letra em si é uma última 

coisa que ela vai aprender 

num processo artístico que 

já demorou dois, três dias, 

né?  E assim, todos os 

conteúdos, a Matemática, 

como eu vou trazer 

artisticamente a fração 

para os meninos, né? 

Então, um dia, você traz, 

é... Você pode trazer 

fisicamente um bolo, uma 

pizza, você divide, eles 

observam, depois eles vão 

desenhar isso. Você vai 

contar uma história de 

alguém que partilhou esse 

bolo. E tararan tararan... 

 Faz referência ao primeiro ano do Ensino Fundamental. 

 

Processo: 

Método, sistema, modo de fazer uma coisa. 

Conjunto de manipulações para obter um resultado. 

 

Artístico: 

Relativo às artes. Que tem arte. Feito com arte. 

 

Processo artístico: 

 Passos que são seguidos para apresentação e o desenvolvimento das matérias 

numa escola Waldorf. Inicia-se com uma descrição fantasiosa e criativa, rica em 

detalhes, elaborada pelo professor, ou uma narrativa preexistente, provocando na 

criança a formulação de imagens. Essas imagens construídas se transformam ou 

são complementadas por desenhos, materiais concretos, músicas, danças ou 

poemas, essa escolha depende da sensibilidade e habilidade do professor. No 

decorrer da semana, há uma gradativa simplificação dessa construção 

imaginativa até que os alunos cheguem a algumas conclusões e, por fim, à 

explicitação/construção de conceitos. Essa metodologia está diretamente ligada à 

fase do desenvolvimento humano, denominada de segundo setênio, que vai dos 

sete aos 14 anos, assim como nos fundamentos antroposóficos. 

 

Trazer artisticamente: 

 As matérias são trabalhadas seguindo o processo artístico descrito acima. 

 

Frações: 

Fórmula indicativa de número não composto de unidades perfeitas, ou seja, o 

processo realizado pela 

pedagogia Waldorf para 

ensinar artisticamente as 

letras no primeiro ano do 

Ensino Fundamental, que 

também parte da imagem 

para o conceito. E 

exemplifica brevemente uma 

possibilidade de ensinar 

artisticamente as frações.   

 

 

 

B9 - Todas as matérias são 

trabalhadas artisticamente. 
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número que exprime uma ou mais partes da unidade dividida em partes iguais; 

quebrado. 

 

Segundo Steiner (1988): 

 

Ensinamos no campo do extremamente físico quando ensinamos a ler e a 

escrever; já ensinamos menos fisicamente ao ensinar aritmética; e levamos 

efetivamente o ensino ao espírito anímico ou alma espiritual ao ensinar 

música, desenho ou coisas do gênero à criança. 

Ora, num ensino desenvolvido racionalmente podemos, contudo, interligar 

esses três impulsos: o suprafísico no âmbito artístico, o suprafísico mediano 

na aritmética e o totalmente físico no ler e escrever, provocando, justamente 

por isso, a harmonização do ser humano (p. 12). 

 

Aprender uma letra: 

Na conferência de 21 de agosto de 1919 explica como o professor deveria proceder 

para ensinar artisticamente as letras, no caso a letra f de fisch (peixe em alemão). Ele 

começa no desenho (figura 1), segue para o som da letra e finalmente chega à grafia 

(figura 2).  

 
Sobre o método de alfabetização Waldorf, muito pode ser encontrado no livro de 

Bertalot (1995). Trata-se de um manual com as épocas e aulas da classe de 

alfabetização.  
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3.2.3 DISCURSO C – PROFESSORA BEATRIZ 

 

A professora Beatriz conheceu a escola Waldorf pesquisada logo no início de seu funcionamento, quando ela e seu marido procuravam 

uma escola para sua filha. Por ter passado a infância numa fazenda, Beatriz gostaria que sua filha também tivesse uma educação que 

proporcionasse certos tipos de vivências mais livres, próxima a natureza. Nesse contexto, seus primeiros contatos com a Pedagogia Waldorf se 

deram como mãe. Assim, envolveu-se com grupos de estudos antroposóficos e, após alguns anos, tornou-se auxiliar de Trabalhos Manuais. 

Beatriz tem 53 anos e é professora na escola há dez. Hoje, é professora de matérias do Ensino Fundamental. Realizou a Formação Waldorf e a 

Pedagogia Curativa. Sua graduação foi em Administração de Empresas, área em que por dez anos. A entrevista aconteceu logo no início da tarde 

do dia 11 de abril numa das salas de Trabalhos Manuais.  

 

QUADRO 23 – Discurso C – O que é a Arte para você? 

Unidade de significado Explicitação da Linguagem Asserções articuladas 

 

É o sentir e a beleza. É a 

beleza e o sentir, porque, 

assim, é exatamente esse 

setênio que eles estão, né? 

Falando dos alunos, né? 

 

Sentir: 

Significados expostos no estudo de B4. 

 

Beleza: 

Perfeição agradável à vista e que cativa o espírito 

 

Setênio: 

 Ciclos de sete anos que marcam o desenvolvimento humano segundo a 

Antroposofia. 

 

[...] vida humana não decorre de forma linear, mas em ciclos de 

aproximadamente sete anos. Em cada um desses ciclos, um determinado 

 

C1 - Para professora, a Arte 

é o sentir e a beleza, porque 

sob a perspectiva 

antroposófica são esses 

aspectos que precisam ser 

vivenciados no segundo 

setênio.  
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membro da entidade humana [corpo físico, etérico e astral] se desenvolve de 

maneira mais pronunciada. A personalidade, isto é, o eu, ‘vive’ então 

principalmente nesse membro (LANZ, 1998, p. 38).  

 

 A fala da professora refere-se ao segundo setênio. 

 

Segundo setênio: 

Segundo Lanz (1998), se durante o segundo setênio o professor agir sobre os 

sentimentos, estará atingindo indiretamente sobre o pensar e o querer: 

 

Durante esse período, o eu do jovem ‘vive’ principalmente no corpo astral. 

Daí um desenvolvimento intenso das qualidades a ele ligadas: sentimento, 

fantasia, emotividade. O próprio pensar e a memória evoluem rapidamente, 

embora imbuídos de sentimentos e emoções. Pouco a pouco, a vida 

sentimental se concentra no que poderíamos chamar de alma; ela se 

interioriza e irradia desse cerne para o corpo etérico, sob a forma de imagens 

intensamente vividas. Essas imagens são como que o alimento do corpo 

astral [...] (p.47).  

 

 

 

 

QUADRO 24 – Discurso C – O que é ensinar artisticamente? 

Unidade de significado Explicitação da Linguagem Asserções articuladas 

 

[...] Então, na Antroposofia, a 

Arte de educar é esse olhar que 

você tem para o todo. Não 

 

Antroposofia 

 Ciência espiritual desenvolvida por Rudolf Steiner que envolve diversas 

áreas do conhecimento, como a medicina, a botânica, a educação e arte. 

 

C2 - Para a Antroposofia, 

ensinar artisticamente é estar 

atento a todos os aspectos 
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necessariamente a coisa 

artística, né? 

 

 

 

Arte de educar: 

 A professora está fazendo equivalência desse termo ao termo ensinar 

artisticamente.  

 

Segundo Steiner (1988): “[...] todo o ensino precisa ser buscado no âmbito 

artístico. Todo e qualquer método deve ser mergulhado no artístico. A educação 

e o ensino devem tornar-se uma verdadeira arte” (p. 14).  

 

Todo: 

Massa. Generalidade. Conjunto. 

 Refere-se também a tudo que se relaciona às dimensões do ser humano, 

físicas e anímico-espirituais.  

 

 

que se relacionam com o 

desenvolvimento humano, 

em seus aspectos físicos e 

anímico-espirituais, não se 

trata apenas de atividades 

relativas à arte. 

 

 

 

 

 

Então, do jeito que você fala, o 

tom de voz, da maneira que 

você se comporta, o seu 

gestual dependendo da idade. 

Os pequeninhos, você não fala 

é o que você faz. Então, isso é 

a Arte de educar. 

 

  

Pequenininhos: 

 Termo usado para referir-se aos alunos da Educação Infantil, jardim e 

maternal e anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 

Falar: 

 Dar explicações com palavras. 

 

C3 - Ensinar artisticamente 

inclui o modo de ser e de se 

relacionar com seus alunos 

de acordo com a fase em que 

se encontram. Para os alunos 

da com pouca idade, 

imitação é a principal fonte 

de aprendizagem. 
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Claro que tem a beleza, o 

mundo é belo do segundo 

setênio. Você precisa cuidar 

disso, né? [...] A postura, o 

cuidado com o ambiente, tudo 

é importante. É... a gente tenta, 

nem sempre a gente consegue, 

né? A gente não tem uma sala 

adequada. Então, as coisas 

ficam meio assim. Esse 

ambiente, esse cuidado com 

esse ambiente é muito 

importante. Os mínimos 

detalhes são importantes. 

Como que você coloca uma 

cortina pendurada, isso tudo 

faz parte dessa parte artística 

que aquela criança está ali 

envolvida por esse ambiente. 

 

 

Beleza: 

Significado exposto no estudo de C1. 

 

Belo: 

Significados expostos nos estudos de B5 e B6. 

 

O mundo é belo: 

 Essa assertiva antroposófica resume o objetivo a ser alcançado por meio da 

educação da criança na fase dos sete aos 14 anos. 

 Nessa faixa etária, impera o desenvolvimento da vida dos sentimentos, que 

é marcado pelo modo como o professor age e se relaciona consigo, com a 

vida e com as crianças.  

 

Steiner
28

 (2012) diz: 

 

A alegria de viver, o amor pela existência, a força para o labor, tudo isso 

nasce do sentido estético e artístico [do professor]. Quanto esse sentido 

enobrece e embeleza as relações entre os homens! O sentimento moral 

criado nesses anos [da infância] pelas imagens da vida e pelas 

autoridades exemplares adquire sua segurança quando, pelo sentido 

estético, o bom é percebido como belo, o mau como feio. 

 

Para Steiner (1988), o desenvolvimento do artístico se relaciona com a 

percepção do belo e por isso: 

 

 

C4 - Principalmente no 

segundo setênio, é necessário 

que o professor cuide do 

ambiente, sempre atento até 

aos pequenos detalhes, 

buscando cercar a criança 

com a beleza do homem, das 

coisas e do mundo. Assim, 

ele estará atuando, 

sobretudo, sobre o corpo 

astral do aluno. A professora 

se queixa do seu ambiente de 

trabalho porque ele não 

possibilita a organização e a 

beleza devidas. 

 

                                                
28 Disponível em: http://gepepidotnet3.files.wordpress.com/2011/02/steiner_a-educac3a7c3a3o-da-crianc3a7a-segundo-a-cic3aancia-espiritual.pdf 
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Devemos ensinar arte no desenho e assim por diante, devemos ensinar o 

anímico na aritmética e ensinar de modo artístico o convencional na 

leitura e na escrita; devemos permear todo o ensino com um elemento 

artístico. Portanto, desde o início teremos de atribuir grande valor ao 

cultivo do lado artístico na criança. O elemento artístico atua de modo 

muito especial sobre a natureza volitiva do ser humano. Por meio dele 

penetramos em algo que está relacionado com o homem todo [...] Eis 

nossa tarefa quanto ao método: solicitar sempre o ser humano por 

inteiro. Não conseguiríamos fazê-lo se não focalizássemos o 

desenvolvimento de uma sensibilidade artística inerente ao homem (p. 

13-14).  

 

Segundo setênio: 

Conceito exposto no estudo de C1. 

 

Cuidar: 

Ter cuidado em; tratar de. Interessar-se por; trabalhar. 

 

 

Então, quando Steiner fala 

dessa arte de educar é em 

todos esses sentidos. Não 

necessariamente que você 

saiba pintar, também, quanto 

mais completo é esse ser. Por 

que o que as crianças fazem? 

Elas, até os 14 anos, elas são 

imitação. A partir dos 14 anos 

 

Sobre a educação até os 14 anos, Steiner (2008) fala: 

 

O importante é que a criança desta faixa etária desenvolva diretamente 

simpatia pelo moral e antipatia pelo imoral por meio da imagem 

transmitida. Não se trata de darmos diretrizes e mandamentos à criança, 

pois estas não atingem a alma. O que vai determinar toda a formação 

moral de uma criança é o que se estabelece pelo sentimento da simpatia 

e da antipatia (p. 57). 

 

 

C5 - Para a Pedagogia 

Waldorf, a arte é um auxílio 

para o desenvolvimento 

(moral) do aluno. 

 

 

C6 - Para a professora, é 

uma arte o educador ter uma 

conduta e uma atitude 
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é que o mundo é verdadeiro e 

eles começam a querer ter um 

juízo, que na verdade só chega 

aos 21 anos, que é o terceiro 

setênio. Início do quarto 

setênio. Então, assim, isso tudo 

que você tá cuidando, você tá 

levando para esse juízo 

correto. Esse juízo reto, né? 

Que eles vão ter lá quando 

forem mais velhos. E agora, 

tudo isso e tal, esse ambiente, 

esse, esse, tom de voz que 

você usa com os 

pequenininhos, você não usa 

tons muito agudos e muito 

graves, você mantém a voz 

mais assim. Tudo isso faz que 

você consiga uma serenidade 

para o futuro. Então, você está 

passando uma coisa na lousa, a 

sua postura interna, se você 

está tranquilo, você consegue 

estar de costas e a classe está 

tranquila, né? Então, isso, isso 

no meu entendimento, tudo 

isso é uma arte, assim. 

 

Postura: 

Atitude do corpo. [Antigo] Expressão da fisionomia.  

 

Arte: 

Preceitos para fazer ou dizer como é devido. Livro de tais preceitos. [Figurado] 

Modo; artifício. Habilidade. Ofício. 

 

Interna: 

Que está dentro. De dentro. Do interior. Íntimo. 

 

 

interna adequadas que 

favoreçam as condições que 

são necessárias para o 

desenvolvimento infantil 

segundo a Antroposofia.  
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E dentro da Antroposofia tem 

a eurritmia, tem a pintura. 

Quando você faz um seminário 

de formação, você passa por. 

 

Seminário de Formação Waldorf: 

Curso com duração de quatro anos que capacita os professores das escolas 

Waldorf. 

 

Eurritmia: 

“Arte antroposófica do movimento, podendo ser artística, pedagógica ou 

terapêutica” (STEINER, 1999, p. 20). 

 

C7 - A formação de 

professores Waldorf inclui 

vivências artísticas próprias 

da Antroposofia.  

 

 

3.2.4 DISCURSO D – PROFESSORA LARISSA 

 

A entrevista com a professora Larissa aconteceu no início da tarde do dia 17 de abril dentro da sala do terceiro ano. Fiz observação de 

suas aulas, mas havíamos tido poucos contatos até o momento. Além de sua atuação na escola Waldorf, Larissa trabalha em projeto social na 

rede pública de ensino. Não realizou cursos específicos da Pedagogia Waldorf. Sua graduação é em Música.  

 

QUADRO 25 – Discurso D – O que é a Arte para você? 

Unidade de significado Explicitação da Linguagem Asserções articuladas 

 

Essa pergunta é complexa, 

né? Olha, o que eu 

considero Arte: tudo que 

desloca um ser humano. 

Deixa um ser humano em 

suspensão. Seja uma 

 

Complexo: 

Que encerra várias coisas ou ideias. Que não é simples. Complicado. 

 

Considerar: 

Examinar atentamente. Ter em consideração. Ponderar; calcular; reputar. Pensar; 

meditar. 

 

D1 - Para a professora, 

definir Arte é algo complexo, 

porque pode ter muitas 

significações, é o que 

mobiliza o homem, 

interrompe ou opõe-se ao 
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música, seja um desenho. 

Eu acho que assim, a... Eu 

acho que a Arte pra mim é 

muito ampla assim...  

É experiência estética 

mesmo, né, assim, tudo 

que faz a gente olhar com 

um olhar diferente, né?  

 

 

 

Deslocar: 

Tirar (alguma coisa ou alguém) do lugar competente. Fazer mudar de lugar. = 

MOVER, TRANSFERIR. 

 

Suspensão: 

Ato ou efeito de suspender. Estado de algo que está suspenso. Enleio, êxtase. 

Incerteza, dúvida. Hesitação; pausa. 

 

Suspender: 

Pendurar; deixar pendente. Ter em suspensão, suster no ar. Interromper 

temporariamente. Fazer cessar, fazer parar. Pôr ponto a. Deter, parar. 

 

Experiência: 

Ato de experimentar. Ensaio. Tentativa. Conhecimento adquirido por prática, 

estudos, observação etc.; experimentação. 

 

Estética: 

Ciência que trata do belo em geral e do sentimento que ele desperta em nós; beleza. 

 

Experiência estética:  

Para Duarte Jr. (1991), na experiência estética, envolvemo-nos com um objeto 

em relação de igualdade e passamos a ter outro tipo de consciência, diferente 

daquela da percepção prática e utilitária do cotidiano, e passamos a ter uma 

percepção sensível, não intelectual, do objeto, situação ou obra que se nos apresenta. 

Há a possibilidade de vivenciarmos o símbolo com o qual nos deparamos de modo a 

nos despertar um encadeamento de sensações e sentimentos, o “como se”. 

Alvares (2006) e Duarte Jr. (1991) buscam orientar suas reflexões sobre a 

comum, muda seu estado. É 

uma experiência estética. 
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origem grega da palavra estética, Aistheses, que se aproxima de uma forma sensível 

de estar e compreender o mundo. Não se trata, portanto, de considerar a palavra 

estética no campo do estudo do belo. 

Alvares (2006) elencou cinco qualidades que podem caracterizar uma 

experiência como experiência estética, que se assemelham com o que é posto 

também por Duarte Jr (1991): 

 

 A experiência estética é receptiva. Ocorre a partir de uma recepção 

sensível, de uma comunicação com o ambiente através dos sentidos; 

 A experiência estética é uma experiência vivida pelo corpo todo. O 

corpo, ao mesmo tempo em que é um sensível – possui forma, cor, 

textura –, é o que sente. Sentiente e sensível, o corpo é o sujeito da 

experiência estética; 

 Toda experiência estética provém da conjunção entre um sujeito e um 

espetáculo. A experiência estética adquire sentido na dimensão vivida, é 

um diálogo direto entre espectador e evento; 

 A experiência estética ocorre no território da pré-objetivade que, segundo 

Husserl, é o território do mundo vivido, aquém do mundo objetivo, 

aquém do domínio conceitual. A experiência estética ocorre em todo o 

nosso corpo, porque apreendemos seus sentidos anteriormente a qualquer 

juízo que possamos vir a articular; 

 A experiência estética não tem finalidade – não tem função prática, não 

serve para nada. É justamente aí que reside sua grandiosidade: ela é 

vivida somente pela harmonia que irradia.  

 

 

Então, assim, é muito 

subjetivo, né? Assim... Eu 

 

Subjetivo: 

Relativo ao sujeito ou nele existente. Que se passa exclusivamente no espírito. 

 

D2 - A professora ressalta a 

dificuldade de conceituar a 
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não sei nem explicar, 

assim. Eu já me perguntei 

várias vezes essa pergunta 

que você acabou de me 

fazer. E, na minha aula de 

estética, quando eu fazia 

faculdade, uma professora 

minha colocou um vídeo 

do Gilberto Gil, ele era 

um mito da cultura na 

época. E alguém 

entrevistando ele e 

perguntando “O que é 

arte?” E foi muito 

interessante, porque ele, 

tipo assim, “Arte, arte,” 

ele começou meio que 

gaguejar, porque 

realmente é uma pergunta 

difícil assim, né?  

 

Explicar: 

Fazer explicação de. Tornar inteligível. Expor, explanar, esclarecer. Interpretar. 

Lecionar. Justificar. Declarar. Exprimir, significar. Aclarar. Falar com clareza. 

Tornar claro e evidente. Exprimir-se. 

 

Mito: 

Personagem, fato ou particularidade que, não tendo sido real, simboliza não obstante 

uma generalidade que se deve admitir. 

 

 

palavra Arte devido à sua 

subjetividade. Citou como 

exemplo uma figura pública, 

envolvida ativamente no 

meio artístico e cultural, que, 

quando indagada sobre o que 

seria a arte, apresentou 

dificuldade semelhante. 

 

Mas eu acho que é isso, 

assim. Tudo que eleva o 

ser humano de alguma 

maneira ou não, né? Ou 

que provoca também. 

Porque a arte, ela pode 

provocar, ela nem sempre 

 

Elevar:  

Pôr mais alto. Fazer subir. Dar maior altura a. Levantar, erguer. Aumentar. 

Construir. Enobrecer. [Figurado] Engrandecer. 

 

Provocar: 

Desafiar. Incitar; excitar. [Figurado] Produzir. Causar; originar. 

 

 

D3- A arte pode provocar 

diversos sentimentos e 

sensações, pode ser 

agradável ou não, bela ou 

feia, a característica que 

prevalece é a atuação dela 

sobre o homem. 
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vai ser algo bonito. 

Algo feio também pode 

ser arte, algo triste 

também pode ser arte. 

Então, assim, talvez, o que 

causa uma provocação ou 

uma indignação ou um 

bem-estar. Muito amplo, 

né? 

 

Bonito: 

Que é agradável à vista ou ao ouvido. Que é digno de menção. 

 

Bem-estar: 

Situação agradável do corpo e do espírito. Tranquilidade. Conforto. Satisfação. 

 

 

QUADRO 26 – Discurso D – Qual é a importância da Arte para sua prática pedagógica? 

Unidade de significado Explicitação da Linguagem Asserções articuladas 

 

Pra essa idade, eu procuro 

trazer uma coisa mais 

lúdica pra ensinar um 

pouco da técnica, né? 

Porque é importante a 

técnica, seja em qualquer 

arte, né? A forma de fazer 

arte. Então, assim, por 

mais que essa aula, aqui, 

na verdade, não é uma 

aula propriamente de 

violino [...]. Eles têm uma 

aula de vivência com um 

 

Lúdica: 

Relativo a jogo ou divertimento. = RECREATIVO. Que serve para divertir ou dar 

prazer. 

 

Rubicão: 

Obstáculo; dificuldade. 

 

Para Steiner (1988): 

 

Antes do rubicão do nono ano de vida ela ainda está muito mais amalgamada 

ao mundo em redor do que após alcançado esse momento. Então a criança se 

distingue muito mais do ambiente. Por isso podemos começar agora a falar-

lhe do aspecto anímico, sendo que ela não mais nos escutará com tanto ar de 

 

D4 - Segundo a 

Antroposofia, a criança de 

nove anos passa por uma 

crise no seu 

desenvolvimento, tornando-

se mais crítica, consciente e 

aberta para compreender as 

questões anímicas. Nesse 

sentido, a aula de violino é 

usada como um recurso que 

auxilia a criança nessa idade 

a enfrentar os conflitos e 

lidar com seus sentimentos e 
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instrumento de corda. E 

dentro da pedagogia, as 

crianças do terceiro ano 

estão passando por um 

período que chama 

rubicão. E o instrumento, 

ele vem, o violino, ele 

vem pra ajudar a criança 

nesse período. Então, ela 

começa a olhar o mundo 

de uma forma mais 

independente, assim. Não 

mais acreditando no que o 

professor, no que os pais 

falam, ela começa a 

questionar as coisas, né? 

Ela começa a ter um olhar 

diferente pro mundo. Aí, 

em muitos conflitos, com 

relação a sentimentos, 

inclusive, né? E o violino 

é um instrumento que fica 

encostado próximo ao 

peito, próximo ao coração, 

a criança sente esse 

instrumento. A forma 

como você conduz o arco, 

cada som de cada 

incompreensão como antes dos nove anos. Em resumo, a autoconsciência da 

criança se aprofunda, se fortalece também com a chegada do nono ano de 

vida (p. 85).  

 

 Apesar de a professora não ter realizado cursos específicos da pedagogia 

Waldorf, ela apresenta um discurso consolidado a partir dos fundamentos 

antroposóficos.  

 

 Quando a professora diz pedagogia, ela trata especificamente da pedagogia 

Waldorf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emoções.   
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violinista é um som 

diferente. Então, você 

interpreta, se você quer 

tocar mais suave ou de 

uma forma mais agressiva, 

mais lento. Tudo é você 

que conduz o seu 

instrumento. Não tem um 

som pronto, ali, né? Ela [a 

aula] entra como um 

instrumento até pra ajudar 

a criança lidar com os 

sentimentos dela e tudo. 

 

 

 

3.2.5 DISCURSO E – PROFESSORA LÚCIA 

 

A primeira entrevista que realizei foi com a professora Lúcia, em sua sala de aula, no início da tarde do dia 8 de abril.  

Ela contou-me que já atuava como professora na cidade em que morava anteriormente, tendo experiência nas redes pública e privada. 

Tendeu a realizar a graduação em Artes, mas acabou optando por Pedagogia. Conheceu a escola pesquisada por intermédio de um trabalho 

voluntário que realizava, mas já fazia leituras sobre a Pedagogia Waldorf.  

Sua trajetória na escola iniciou-se como um estágio, passou a ser auxiliar de classe e atualmente é professora de classe. Realizou o curso 

de Formação em Pedagogia Waldorf e hoje cursa Pedagogia Curativa. Demonstrou identificar-se com os fundamentos antroposóficos da 

Pedagogia. Seu filho foi aluno desta escola. 
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QUADRO 27 – Discurso E – O que é a Arte para você? 

Unidade de significado Explicitação da Linguagem Asserções articuladas 

 

Olha, eu, eu hoje vejo que 

a Arte é a respiração do 

mundo mesmo, do mundo 

que tá aí fora, né? Então, é 

você observar a natureza, 

para mim, é uma arte. 

Você saber é... ouvir uma 

música é uma arte. Você 

saber ouvir essa música e 

sentir essa música do jeito 

que ela é, do jeito que 

você acha que ela é, né? 

Porque é cada um, né? É... 

numa dança, né? As cores, 

para mim, em todo lugar, 

ela tem uma representação 

artística. De qualquer jeito 

como elas se dão uma com 

a outra na sua, na sua, 

como se diz, é... Forte, 

claro, junção [...] Tudo 

isso, para mim, é um 

artístico que está no 

 

Hoje: 

No dia em que estamos; no tempo atual. =ATUALMENTE. 

Dia ou tempo em que se está 

 

 A professora indica que a concepção que ela tem sobre a arte é atual para ela. 

 

Ver: 

Exercer o sentido da vista sobre. 

Olhar para. Presenciar, assistir a. Avistar; enxergar. Encontrar, achar, reconhecer. 

Observar, notar, advertir. 

 

Respiração: 

Ato ou efeito de respirar. 

Função por meio da qual se efetuam as trocas de gases entre os tecidos e o meio 

exterior. Fôlego; bafo; ar; ambiente. Fenômeno da absorção diurna e da expulsão 

noturna do ácido carbônico pelas plantas. 

 

Respirar: 

Aspirar e expelir consecutivamente o ar por meio dos pulmões. Viver.  Descansar, 

parar. Exprimir, indicar. Anelar, desejar com ardor. 

 

Sobre a respiração, Steiner (2003) afirma: 

 

 

E1- Atualmente, a professora 

vê a Arte como aquilo que 

mantém a conexão entre o 

homem e o mundo, nas 

relações com a natureza, na 

apreciação de músicas, 

danças e cores, por exemplo. 
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mundo, né? Bom, eu sei lá 

se eu te respondi, mas eu 

acho que a arte, ela, ela 

ajuda a gente a viver. 

 

  

 

[...] Dentre todas as relações do homem para com o mundo ambiente, a mais 

importante é a respiração. Esta começa justamente ao penetrarmos no mundo 

físico. A respiração intrauterina ainda tem um caráter preparatório, não 

ligando totalmente o ser humano ao mundo ambiente. Aquilo que realmente 

merece o nome de respiração só começa depois que o homem deixou o 

ventre materno. Essa respiração é de suma importância para a entidade 

humana, pois já abrange todo o sistema trimembrado do homem físico. 

Entre os membros do sistema ternário do homem físico conta-se em primeiro 

lugar o metabolismo. Mas este se acha, numa extremidade, intimamente 

ligado à respiração, enquanto esta, sob o prisma metabólico, tem um nexo 

com a circulação do sangue. A circulação sanguínea acolhe no corpo 

humano as substâncias do mundo exterior introduzidas por outras vias, 

havendo, pois, de um lado, uma conexão entre a respiração e todo o sistema 

metabólico. Além de suas próprias funções, a respiração possui, pois, uma 

relação com o sistema do metabolismo. 

De outro lado, essa respiração também se liga ao sistema neurossensorial. 

Enquanto inspiramos, comprimimos continuamente o líquido encefálico para 

dentro do cérebro; na expiração, fazemos com que volte para o corpo. Desta 

maneira implantamos o ritmo respiratório no cérebro. Tal como está 

relacionada de um lado com o metabolismo, a respiração possui, de outro 

lado, uma ligação com a vida neurossensorial. Podemos afirmar que a 

respiração é o mais importante intermediário entre o homem que entra no 

mundo físico e esse mundo exterior. Mas devemos também ter consciência 

de que essa respiração ainda não se processa inteiramente do modo como 

deve decorrer para que a vida física do homem seja mantida, especialmente 

de um lado: ao entrar na existência física, o ser humano ainda não tem 

estabelecida a correta relação entre os processos respiratório e 

neurossensorial (p. 24). 
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Mundo que tá aí fora: 

 Relativo à natureza, às produções e relações humanas. 

 

Segundo a pesquisa de Pinto (2009), as famílias que têm filhos em escolas Waldorf 

fazem uso recorrente de expressões como “mundão” e “lá fora” referindo-se aos 

valores, comportamentos e práticas contemporâneos que se contrapõem àqueles 

preconizados por essas instituições de ensino.  

 

 

 

A arte de você conviver é 

uma arte você conviver. A 

questão dos 

temperamentos, para mim, 

foi fantástica quando eu 

cheguei aqui e vi aquilo, 

porque, pra mim, você 

saber do temperamento 

dos seus alunos é você não 

julgar a criança, tá? Você 

não julga a criança se você 

vê que aquele menino é 

um menino colérico, você 

sabe que aquele menino é 

um menino fleumático, 

você não julga, você vê 

dum outro lado da coisa e 

 

Conviver: 

Viver com outro. Ter intimidade. 

 

Arte: 

Preceitos para fazer ou dizer como é devido. Livro de tais preceitos. 

[Figurado] Modo; artifício. Habilidade. Ofício. Manha, astúcia. 

 

Temperamentos: 

Alguns trechos em que Steiner (2005) explica no que consistem os temperamentos: 

 

[...] Aquilo que estabelece uma ligação entre todas as qualidades interiores, 

que o homem trouxe de suas encarnações precedentes, e o que a linha 

hereditária lhe traz, reúne-se sob o conceito de temperamento (p. 22). 

 

E todos esses quatro membros da natureza humana – o eu, o corpo astral, o 

corpo etérico e o corpo físico – integram mutuamente da forma mais 

diversificada. Um membro sempre exerce influência sobre o outro. Através 

 

E2 - A habilidade de 

conviver é uma arte para a 

professora. A compreensão 

do estudo antroposófico que 

classifica o comportamento 

humano por suas 

características físicas e 

anímico-espirituais colabora 

para o relacionamento que 

ele deve procurar estabelecer 

com seu aluno de acordo 

com suas necessidades.  
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você vai ajudar essa 

criança equilibrar isso, né? 

Calma... Vamos! Você vai 

ajudar e isso é uma arte. 

Você entender isso, sacar 

isso. Pra mim, tem que ter 

esse dom artístico mesmo. 

 

dessa ação recíproca entre o corpo astral e eu, entre corpo físico e etérico, 

através dessa confluência das duas correntes, surgem da natureza humana os 

temperamentos (p. 26). 

 

No fundo, a verdade é que todo homem se nos apresenta com seu 

temperamento próprio; entretanto podemos distinguir determinados grupos 

de temperamentos. Referimo-nos, segundo o aspecto principal, aos quatro 

temperamentos humanos: o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o 

melancólico. E mesmo que essa divisão não seja exata, no caso de a 

aplicarmos a indivíduos isolados – os temperamentos, em cada indivíduo, 

estão mesclados das maneiras mais diversas, de modo a só podermos dizer 

que nestes ou naqueles aspectos de uma pessoa predomina este ou aquele 

temperamento –, mesmo assim dividamos genericamente as pessoas em 

quatro grupos, segundo seus temperamentos (p. 12).  

 

Julgar: 

Proceder ao exame da causa de. Decidir (como juiz, árbitro etc.). Sentenciar. Formar 

juízo acerca de. Imaginar. Crer, supor. Ter na conta de. Pronunciar sentença. Formar 

conceito. 

 

Colérico e Fleumático: 

Tipos de temperamentos humanos segundo a Antroposofia. 

 

Dom artístico: 

 Considero “dom artístico” em relação ao sentido de artista exposto no estudo de 

A3. 
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Pra você perceber isso, 

essa sensibilidade, é uma 

sensibilidade a arte. Então, 

seria como se colocar no 

mundo, né, nas diversas 

formas. 

 

 

Sensibilidade: 

Faculdade de sentir. Irritabilidade. [Figurado] Sentimento de humanidade, de 

compaixão. Suscetibilidade, disposição para ofender-se ou melindrar-se. [Física] 

Grande precisão ou delicadeza em certos instrumentos, a qual os torna aptos para 

evidenciarem a menor alteração ou erro. 

 

 

 

E3 - A arte é a capacidade de 

sentir e ter disposição para se 

relacionar com o mundo. 

 

QUADRO 28 – Discurso E – O que é ensinar artisticamente? 

Unidade de significado Explicitação da Linguagem Asserções articuladas 

 

É você trazer aquele 

conteúdo com um 

pouquinho mais de 

flexibilidade, de outra 

forma, ele chega de outra 

forma. Ele chega numa 

roda, brincando, batendo, 

falando, não só no papel. 

 

Flexibilidade: 

Qualidade daquilo que é flexível.  [Figurado] Aptidão para trabalhos e estudos de 

natureza diversa. Docilidade; subserviência. 

 

Forma: 

Configuração das coisas. Figura. Feito. Feição. Alinhamento, formatura. Modelo. 

Modo, maneira. Formato. 

 

 

 

E4 - Ensinar artisticamente é 

você preparar e apresentar de 

formas diversificadas, não só 

utilizando o caderno e 

explicações.  

 

Uma vez no primeiro ano, 

eu tava dando uma forma 

que era assim [...] um 

caracol... E aí, nós fomos 

para a mata com os 

 

Forma: 

Segundo Lanz (1998): 

 

O ensino de geometria implica, em geral, no desenho de formas angulosas 

(retas, triângulos etc.); ora, o ângulo, em contraste com a curva, tem sempre 

 

E5 - A professora pensa que 

o aprendizado é o 

desenvolvimento de vários 

âmbitos do ser humano, de 

sua percepção sensível para 
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meninos, eu fui para a 

mata com os meninos, 

chegou lá, um aluninho 

viu uma folhinha, que era 

ela toda igual ao caracol. 

“Professora, olha nossa 

forma aqui”, né?  Então, 

eu acho que o, o 

aprendizado, ele vem e a 

gente vê ele em outros 

lugares, não só aqui, né? 

[...] É ele ter esse olhar 

daquilo que ele tá 

aprendendo em outros 

âmbitos, né? Não querer 

estimular completamente 

o cognitivo apenas... 

Entendeu? E o ensinar, o 

artístico, você, o 

conteúdo, como ele se 

coloca na aquarela é muito 

importante, como que ele 

faz a pincelada, o tom, o 

tanto de água, o tanto de 

tinta, né? Ele saber fluir 

isso, como ele se coloca 

na postura dele, como que 

ele lida com o material... 

algo de duro, intelectual. Todas as formas que observamos e, mais ainda, 

aquela que executamos por meio de movimentos, atuam sobre nosso corpo 

etérico. Ora, a educação Waldorf tem como uma de suas finalidades avivar e 

fortalecer o corpo etérico, fonte de vitalidade física, mas também de um 

pensar vivo e dinâmico (p. 139).  

 

 

o mundo, e não só a 

cognitiva. 
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Isso pra mim, ele tá 

aprendendo ali. Tem um 

conteúdo ali, né? 

 

 

QUADRO 29 – Discurso E – O que é a Arte para a Pedagogia Waldorf? 

Unidade de significado Explicitação da Linguagem Asserções articuladas 

 

Ah... ela [a arte]... ela... 

ela... ajuda, que nem a 

música, ela ajuda o 

menino ficar centrado, ele 

centrar, se organizar 

internamente, né? Então, a 

música, ela se dá aqui 

nessa parte do sentir, do 

sentimento. Ela organiza 

tudo quando ela sabe o 

tempo que ela vai tocar 

flauta, a nota maior, a nota 

menor, aonde é a nota. 

 

 

Ajudar: 

Contribuir para que outrem faça alguma coisa. [Figurado] Favorecer; facilitar. 

 

Centrar: 

[Mecânica] Determinar um centro em. 

Fazer coincidir numa série de centros para formar eixo. Restabelecer o centro. 

 

Organizar: 

Constituir em organismo. Formar (seres organizados). Dispor; pôr em ordem. 

Constituir. Tomar forma regular. 

 

Sentir: 

Significados expostos no estudo de B4. 

 

Aqui: 

 Região torácica. No Antroposofia, a tríade cabeça, tórax e membros possui 

características específicas e apresenta necessidades distintas de tratamento em 

cada fase do desenvolvimento do homem. O tórax se relaciona com a respiração, 

a alimentação e está diretamente ligado a sensações de antipatia e simpatia, à 

 

E6 - A arte contribui para o 

desenvolvimento da 

Pedagogia Waldorf.  

 

E7 - Para a Antroposofia, a 

vivência musical, que tem 

origem na região do tórax, 

favorece a organização 

interior da criança porque 

atua sobre os sentimentos 

humanos.  
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vida dos sentimentos.  

 

Segundo Steiner (1988): 

 

No tórax, [...] sucede algo relacionado de modo extraordinariamente intenso 

com toda a vida do ser humano: um encontro entre simpatia e antipatia 

significativamente relacionado com nossa vida exterior (p. 24).  

 

 

 

[Na] Pedagogia Waldorf, 

a gente usa a arte em tudo, 

a gente vê a arte em tudo, 

no mundo, na observação, 

na música, eu não sei se 

eu sei te responder isso... 

 

 

Usar:  

Pôr em uso, pôr em prática. Costumar, ter por hábito. Empregar, servir-se de. 

Deteriorar pelo uso, cotiar. Trazer habitualmente. 

 

E8 - A professora afirma que 

não está certa se a fala dela 

atende à questão porque a 

arte se integra a todas as 

práticas da Pedagogia 

Waldorf.  

 

Na vida, é arte de você 

lidar com tudo e... e... os 

sentimentos e... e você 

conseguir trazer um 

conteúdo, que ele tenha 

uma respiração, não fica 

só aquela coisa de papel lá 

lá lá lá, [...] Eu fiz o ditado 

aqui de tabuada, você vê 

os temperamentos assim 

 

Vida: 

O período de tempo que decorre desde o nascimento até à morte dos seres. Modo de 

viver. Comportamento. Alimentação e necessidade da vida. Ocupação, profissão, 

carreira. Princípio de existência, de força, de entusiasmo, de atividade. Fundamento, 

essência; causa, origem. 

 

Arte: 

Preceitos para fazer ou dizer como é devido. Livro de tais preceitos. 

[Figurado] Modo; artifício. Habilidade. Ofício. Manha, astúcia. 

 

 

E9 – Em nosso modo de 

viver, é a habilidade de lidar 

com os sentimentos. 

 

E10 - A arte para a 

Pedagogia Waldorf é ter 

sensibilidade para captar o 

mundo de diferentes formas.  
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no ato... “Aiiii, eu não 

consegui terminar”, 

Melancólico.  Sanguíneo: 

“Como que é mesmo, 

professora, dá para você 

repetir?”, né? Eu acho que 

a arte é ser sensível e 

conseguir captar as coisas 

de diferentes formas, né? 

E cada um é de um jeito, 

né... 

 

Lidar: 

Trabalhar. Andar na lida; combater, lutar, pelejar.  

 

Sensível: 

Dotado de sensibilidade. Que recebe facilmente as impressões ou sensações 

externas. 

Que é do domínio dos sentidos. [Figurado] Que experimenta facilmente impressões 

morais. 

Que produz impressão moral, que é digno de dó, doloroso. Que se nota facilmente. 

Compadecido, compassivo, condoído. [Física] Diz-se do instrumento que acusa 

diferenças pequeníssimas. [Botânica] Diz-se da planta cujas folhas ou flores dão 

indícios de sensibilidade. [Filosofia] Que ou o que só pode ser compreendido pelos 

sentidos, e não pela inteligência, pela razão. ≠ INTELIGÍVEL. 

 

 

3.2.6 DISCURSO F – PROFESSORA SELENE 

 

 Na manhã do dia 16 de abril, entrevistei a professora Selene na sala dos professores. Selene conheceu a Pedagogia Waldorf por meio de 

uma amiga do trabalho e disse que tinha um desejo grande que suas filhas estudassem na Escola Waldorf. Mas, por um tempo, isso não foi 

possível. Ela já atuava como professora de Inglês em outra instituição de ensino e, anteriormente, teve outras experiências profissionais na área 

de Turismo. Sua graduação é em Letras. Atualmente, faz o curso de Formação Waldorf e suas filhas são alunas desta escola. 
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QUADRO 30 – Discurso F – O que é a Arte para você? 

Unidade de significado Explicitação da Linguagem Asserções articuladas 

 

A arte, pois é, menina. É... 

eu acabei de responder sua 

pergunta, no seu 

questionário, e a minha 

conclusão é de que a Arte, 

do curso também foi 

muito falado isso, que o 

que que acontece? Como 

o ser humano, ele não é só 

pensamento, ele é 

sentimento, ele é vontade, 

a arte cria o espaço de 

conforto pra que isso 

possa chegar e sair, de 

uma maneira tranquila, 

bonita, gostosa, sabe?  

 

 A professora diz ter pensado sobre essa questão anteriormente. 

 

Curso: 

 Trata-se do curso de Formação em Pedagogia Waldorf. 

 

Isso: 

Conteúdos, aprendizados, conhecimento. 

 

Conforto: 

 Nova força. Novo vigor. Bem-estar. [Figurado] Consolação. Comodidade, 

conchego. 

 

 

 

F1 - A arte proporciona bem-

estar para que a 

aprendizagem se dê levando 

em consideração as diversas 

dimensões do ser humano, 

físicas e anímicas.   

 

Então, assim, você poder 

colocar num desenho o 

que cê está sentindo. 

Nossa! É muito bacana. 

Eu que... A minha vontade 

é aprender a fazer a leitura 

dessa arte, sabe? Igual às 

professoras aqui fazem, cê 

 

Tarimbadas: 

Que tem muita experiência em alguma área ou função. = CONHECEDOR, 

EXPERIMENTADO, VERSADO. 

 

Leitura: 

O que se lê. Arte ou ato de ler. Conjunto de conhecimentos adquiridos com a leitura. 

Maneira de interpretar um conjunto de informações. Registro da medição feita por 

um instrumento. [Tecnologia] Decodificação de dados a partir de determinado 

 

F2 - Desenhar possibilita ao 

sujeito exprimir seus 

sentimentos. 

 

F3 - A professora demonstra 

admiração pelas habilidades 

que as docentes com mais 

experiência possuem no que 
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vê, ano passado as 

crianças fizeram as casas, 

né? O terceiro ano tem a 

época da casa. E aí, 

fazendo um tour com 

algumas professoras já 

bem tarimbadas, eu fiquei 

só ouvindo, eu fiquei de 

ouvinte dos comentários 

sobre a casa, a leitura que 

elas faziam. E eu ficava 

pensando: “Meu Deus, 

deixa eu ficar quieta aqui, 

porque vão ver tudo que tá 

aqui” [mostrou a si 

mesma]. E realmente, 

sabe? É muito bacana.  

Quando é feita uma 

reunião pedagógica, 

pedagógica dos alunos, 

né? As informações que 

são trazidas, é tudo muito 

profundo, sabe? Então, 

assim, a arte realmente é 

[...] um meio de 

manifestar muito claro, 

muito objetivo, pra quem 

sabe, né, interpretar. E, 

suporte.  

 

Reunião pedagógica: 

Reunião para tratar de assuntos relativos ao desenvolvimento e comportamento dos 

alunos. 

 

Manifestar: 

Tornar manifesto, patentear, publicar. Dar indícios de. Expor, apresentar. 

 

Claro: 

Que se vê bem. Que vê bem. Que deixa ver bem. Que se entende bem. Que se ouve 

bem. Evidente. 

 

Natural: 

Da natureza ou a ela relativo. Produzido pela natureza. Oriundo, originário. Que não 

tem artifício, composição ou mistura. Que existe na natureza; que não foi criado 

pelo homem. Que é do próprio; que não é colocado para substituir ou melhorar algo 

que falta ou não existe. Que não é pensado ou preparado. Lógico; regular. Que tem 

grande probabilidade de acontecer. Conforme a natureza da pessoa ou do ser 

humano. = CARACTERÍSTICO, INERENTE, INTRÍNSECO, PRÓPRIO.  

 

se refere às interpretações 

dos trabalhos artísticos dos 

alunos, sendo-lhes possível 

conhecer em profundidade 

cada criança por meio da 

leitura das características 

evidenciadas pelo fazer 

artístico. Ela manifesta o 

desejo de desenvolver essas 

habilidades. Revela que, 

inicialmente, preferiu não se 

expor para que as 

professoras mais experientes 

não fizessem interpretações a 

seu respeito. 

 

 

F4 - A arte é de fato um 

meio de se manifestar 

próprio do homem. 

 



143 

 

muito natural pra quem 

coloca. Sabe? Muito 

importante. 

 

 

 

QUADRO 31 – Discurso F – O que é a Arte para a Pedagogia Waldorf? 

Unidade de significado Explicitação da Linguagem Asserções articuladas 

 

Bom. Eu ainda estudei 

muito pouco da 

Antroposofia nesse 

campo, né? Mas eu vejo a 

arte como o... é... o canal 

mesmo, de trazer o 

conhecimento, sabe? 

[...] 

É um canal e os alunos 

aprendem sem perceber 

que eles tão aprendendo. 

Mas aprendem, mesmo.  

Então, se eu acho que a 

Arte cria esse ambiente, 

sabe? Pro conhecimento 

chegar. Porque ela vai lá 

dentro e busca, sabe?  

 

 

Canal: 

Curso de água natural ou artificial utilizado para diversos fins, como irrigação, 

navegação, alimentação de fábricas ou de barragens etc. Conduto. Meio de 

comunicação entre emissor e receptor na teoria da comunicação. [Figurado] Meio, 

modo, via, intermédio. 

 

Aprender: 

Ir adquirindo o conhecimento de. Estudar. 

 

Trazer: 

Ser portador de, conduzir para cá. Ser o condutor de. = CONDUZIR, DIRIGIR, 

GUIAR.  Estar com. Fazer aproximar ou aparecer. Trazer à mente ou fazer sentir. 

Sentir. Infligir. 

 

 

F5 - A professora comunica 

que, apesar de não ter um 

estudo aprofundado da 

Antroposofia, compreende a 

arte como um meio para a 

aprendizagem.   
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É, ouvi uma professora, 

um dia, eu assisti a 

algumas aulas dela de 

Português, que eu fiquei 

impressionada, porque ela 

não ensinou. Os meninos 

foram trazendo, ela falou: 

“Tá vendo? Quando está 

na hora certa deles 

aprenderem, não precisa 

ensinar, eles já sabem e 

realmente eles foram 

trazendo todos os 

conteúdos que ela queria 

trazer pra eles naquele dia.  

Mas por que ela já tinha 

feito todo um caminho 

artístico com eles de criar 

o campo pra aquilo 

chegar. 

 

 

Caminho artístico: 

Significados expostos no estudo de B9. 

 

Sobre a questão apresentada na fala da professora, o “não ensinou”, Lanz (1998) 

explica: 

 

O erro consiste em já ensinar a criança a pensar conceitualmente. Ela 

justamente não deve receber conceitos prontos, e sim ter uma vida anímica 

intensa em todos os seus aspectos. Em vez de receber conceitos, ela deve 

aprender a tirar conclusões. [...] Conceitos prontos, não digeridos, são uma 

das causas da massificação, pois não houve o esforço abstrativo individual 

da criança para chegar à meta final do conceito, partindo de suas vivências e 

situações concretas (p. 64).  

 

F6 - Observando o trabalho 

de uma professora mais 

experiente, Selene percebeu 

que os alunos não recebiam 

conceitos, eram conduzidos a 

tirarem conclusões por meio 

das situações que a 

professora criativamente 

apresentava, até que 

chegassem ao conceito 

pretendido.  
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QUADRO 32 – Discurso F – O que é ensinar artisticamente? 

Unidade de significado Explicitação da Linguagem Asserções articuladas 

 

Bom. O que que é 

trabalhar artisticamente... 

Primeiro, você tem que 

sentir, né? Você tem que 

sentir aquele conteúdo. 

E aí disso daí, você vai é... 

ver como trazer, se é com 

uma música, se é com 

uma brincadeira, se é com 

poema. 

 

Sentir: 

(latim sentio, -ire, perceber pelos sentidos, perceber, pensar). 

Perceber por um dos sentidos; ter como sensação. Perceber o que se passa em si; ter 

como sentimento. = EXPERIMENTAR. Ser sensível a; ser impressionado por. Ter 

determinada opinião ou maneira de pensar sobre (algo ou alguém). = ACHAR, 

CONSIDERAR, JULGAR, REPUTAR. [Belas Artes] Ter o sentimento estético. 

[Belas Artes] Saber traduzir por meio da arte. Ter a faculdade de sentir. Ter 

sensibilidade; ter alma sensível. Experimentar um sentimento ou uma sensação. Ter 

a consciência de algum fenômeno ou do que se passa no interior de si mesmo.   

O sentir: 

Sentimento, sensibilidade. Maneira de pensar ou de ver.  

 

 

F7 - Para trabalhar 

artisticamente, é necessário 

que o professor descubra 

formas próprias de vivenciar 

o conteúdo que pretende 

apresentar aos alunos. Esse 

processo desperta a 

sensibilidade para suas 

escolhas (metodológicas). 

 

 

  

 

3.2.7 DISCURSO G – PROFESSORA VANUSA 

 

A entrevista com a professora Vanusa ocorreu na tarde do dia 11 de abril na sala de Trabalhos Manuais. Ela contou-me sua trajetória 

acadêmica e profissional e como conheceu a Pedagogia Waldorf. Uma amiga, sabendo de seus interesses por questões da saúde e das artes, 

sugeriu que ela conhecesse o trabalho de uma escola Waldorf, onde, posteriormente Vanusa iniciou seu trabalho como auxiliar. Já atuou como 

jardineira e atualmente é professora de classe na escola pesquisada. Sua filha é aluna desta escola. 

Cursou a graduação em Pedagogia, o curso oferecido pela Associação Brasileira de Medicina Antroposófica e também a Formação 

Waldorf.  
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QUADRO 33 – Discurso G – O que é a Arte para você? 

Unidade de significado Explicitação da Linguagem Asserções articuladas 

 

Uau. Então, eu venho de 

uma família muito 

artística assim...  

É... Eu acredito, assim, 

que, pra mim, a Arte, ela 

são todas as manifestações 

humanas, né? Que é... Que 

expressam é... 

Pode ter  ver com, com 

um sentimento, uma 

situação, uma época, 

através de música, pintura, 

desenho, dança, fala, é... 

Poesia, canto, né?  

 

 

Vir: 

Ser proveniente; ter origem em. 

 

Manifestações: 

Ato de manifestar ou de se manifestar. Expressão, revelação. Demonstração pública 

dos sentimentos ou ideias dos membros de um partido ou de uma coletividade. 

Conjunto de pessoas reunidas publicamente para mostrar ou defender determinadas 

ideias ou posições. 

 

 

G1 - A arte são formas de 

expressão do homem – 

música, pintura, dança, 

poesia, canto – que se 

relacionam aos sentimentos 

ou a um contexto sócio-

histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Então, a Arte, pra mim, 

abrange muitos aspectos. 

Como colocar uma mesa, 

fazer uma comida, enfeitar 

um prato, se vestir, é... 

Como você, é... Como 

você vai dizer algo, né? 

Então, assim, como você 

organiza isso pra ficar de 

 

Abranger: 

Compreender, encerrar. Tornar-se extensivo a. Abarcar; cingir. 

 

Aspecto: 

Circunstâncias ou fases de um assunto. 

 

Objetivo: 

Alvo, fim, propósito. 

 

 

G2 - A arte se estende a 

várias circunstâncias, como, 

por exemplo, à beleza da 

organização do ambiente e 

da fala.  

 

G3 - Para a professora, a arte 

tem um propósito. 
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uma forma bonita. Então, 

é... Assim, pra mim, seria 

uma arte mais objetiva, 

né? A arte, ela tem um 

objetivo pra mim. E... 

Pode ser individual, pode 

ser coletivo, pode ser 

pedagógico, pode ser 

criativo, né? Enfim. 

 

 

QUADRO 34 – Discurso G – O que é a Arte para a Pedagogia Waldorf? 

Unidade de significado Explicitação da Linguagem Asserções articuladas 

 

A arte pra pedagogia 

Waldorf que eu entendo, 

né? Ela é... Um meio onde 

você, é... Onde cada ser 

trabalha num âmbito 

diferente do pensamento 

ou do movimento. Então, 

assim, ela tá... Ela tá 

associada a uma expressão 

dos sentimentos, ela tá 

associada a uma 

organização, é, interna 

desses sentimentos ou dos 

 

Setênios: 

Significados expostos no estudo de C1. 

 

Trimembrações: 

• A professora refere-se às tríades que fundamentam os estudos 

antroposóficos, por exemplo, querer-sentir-pensar, cabeça-tronco-membros, os 

corpos inferiores físico-etérico-astral. 

 

Sobre o ritmo e a encarnação, Steiner (2003) diz: 

 

[...] toda atividade educacional e docente é dirigida inicialmente a um campo 

bem elevado, ou seja, o ensino da respiração e do ritmo corretos na 

alternância entre sono e vigília. [...] 

 

G4 - No entendimento da 

professora, a pedagogia 

Waldorf trata a arte como um 

meio para trabalhar as 

diversas dimensões do ser 

humano. A Pedagogia 

Waldorf procura 

compreender a criança nessa 

encarnação a partir de vários 

aspectos. 
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ritmos que você tem que, 

que, é... Que você se 

relaciona na vida, né, de 

respiração, de troca com o 

mundo, de troca com o 

outro. 

Então, ela, geralmente, 

assim, como a gente vai 

estudar a pedagogia é... 

Waldorf, assim, a gente 

estuda vários âmbitos, né, 

a gente estuda por 

setênios, o âmbito do sete. 

A gente estuda no âmbito 

do três, né, as 

trimembrações. Então, 

seria pensar, sentir, 

querer. São vários âmbitos 

que a gente estuda, no 

âmbito do doze, né, do 

zodíaco. Então, a gente 

vai estudar os seres e o 

desenvolvimento do ser 

humano e dos planetas, 

enfim, desse ser humano, 

nessa encarnação de ser 

humano aqui, é... Sobre 

vários aspectos.  

Toda a nossa atitude no ensino não seria completa se não tivéssemos 

consciência de que o homem nasceu para ter a oportunidade de fazer aquilo 

que não podia no mundo espiritual. Ensinando e educando, estabeleceremos 

a correta harmonia entre a respiração e o mundo espiritual. No mundo 

espiritual, como no mundo físico, o homem não era capaz de realizar a 

alternância rítmica entre a vigília e o sono. Devemos regular esse ritmo por 

meio da educação e do ensino, de tal modo que o ‘corpo orgânico’ ou 

‘organismo corpóreo’ se entrose corretamente no espírito anímico ou alma 

espiritual. Essa ideia, naturalmente, não pode ficar diante de nós como uma 

abstração, nem como tal poderia ser aplicada diretamente no ensino; deveria, 

sim, sempre orientar-nos como pensamento a respeito da entidade humana 

(p.26-27). 

G5 - A arte está associada à 

organização e expressão dos 

sentimentos humanos que se 

dão na relação do sujeito 

com o mundo. 
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Então, no 

desenvolvimento humano, 

a arte, ela se relaciona, ela 

ajuda esse indivíduo a se 

desenvolver. Vamos 

pensar nesse âmbito do 

três, no âmbito do sentir. 

Na organização desse 

sentir, no equilíbrio desse 

sentir, é... 

Traz, é... Qualidade, né, as 

cores trazem as qualidades 

anímicas pra alma. São 

alimentos pra alma. Então, 

a poesia, o canto, a 

música, a pintura, é... Os 

movimentos, a dança, né? 

Então, tudo isso de uma 

forma artística, né? 

De uma forma bela, de 

uma forma organizada, de 

uma forma bem cuidada, 

vai trabalhar o 

desenvolvimento humano, 

principalmente nesse 

segundo setênio, o do 

Ensino Fundamental. Ela 

 

Sentir: 

Significados expostos no estudo de B4. 

 

Segundo setênio: 

Significados expostos no estudo de C1. 

 

Desenvolver: 

Desembrulhar, tirar do invólucro. Desdobrar (o invólucro); desenrolar. Fazer 

crescer; aumentar as faculdades intelectuais de. Dar incremento a. Propagar. Tornar 

claro (o obscuro); explicar. Ampliar; tirar consequências (a um tema ou tese). 

Examinar em todos seus aspectos. Fazer perder o acanhamento ou o pejo a. 

Representar num plano todos os lados de uma construção. Crescer. Progredir. 

Aumentar. Propagar-se; estender-se, prolongar-se. Perder o acanhamento. 

 

Qualidade: 

Maneira de ser boa ou má de uma coisa. Superioridade, excelência. Aptidão, 

disposição feliz. Talento, bons predicados. Título, categoria. Aquilo que caracteriza 

uma coisa. = CARACTERÍSTICA, PROPRIEDADE. Caráter, índole. Casta, 

espécie. Condição social, civil, jurídica. Atributo, modalidade, virtude, valor. 

[Fonética] Conjunto dos atributos fonéticos (altura, intensidade, modo de 

articulação, timbre) que caracterizam determinado som vocálico (ex.: a qualidade 

das vogais pode variar). 

 

Alimento: 

O que serve para conservar a vida aos animais ou aos vegetais. O que serve para 

prolongar o fogo, a luz etc. Comida. 

 

 

G6 - Segundo a 

Antroposofia, a arte atua 

sobre o desenvolvimento 

humano no que diz respeito 

ao sentimento. 

 

G7 - A arte é considerada 

um auxílio pedagógico. 
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vem como auxílio 

pedagógico, né? Pra esse 

desenvolvimento dessas 

crianças que passam 

desse, desse caminho de 

ser criança pra ser jovem, 

né? Então, só ajudar 

nesse, nesse alimento. 

Assim, você servir de 

alimento de expressão e 

de organização. 

 

Auxílio: 

Ajuda que se presta àquele cujo esforço é insuficiente. 

Esmola; socorro. 

 

Pedagógico: 

Relativo à pedagogia 

 

Pedagogia: 

Ciência da educação. Método para ensinar. 

 

 

 

QUADRO 35 – Discurso G – O que é ensinar artisticamente? 

Unidade de significado Explicitação da Linguagem Asserções articuladas 

 

Seria em todos os 

sentidos, você já pode 

pensar, assim, como eu te 

falei que eu penso, né?  

É... Como o professor vai 

organizar a sua aula, como 

ele vai organizar o espaço, 

como ele vai organizar a 

sala, poeticamente como 

ele vai dizer de algum 

 

Espaço: 

Intervalo entre limites. Vão; claro; lugar vazio. Tempo (em geral). Tempo (em que 

se opera). Tempo (que medeia entre duas operações ou atos). Capacidade (de lugar); 

lugar; sítio. Imensidade do céu. 

 

Poeticamente: 

De modo poético. 

 

Poético: 

Relativo à poesia. [Figurado] Inspirador. Que nos induz a fazer versos. Inspirado, 

 

G8 - Ensinar artisticamente 

compreende uma 

organização bonita do 

ambiente, a fala poética do 

professor e sua capacidade 

de criar formas de apresentar 

e desenvolver conteúdos por 

meio de descrições com 

fantasia e o uso de práticas 

artísticas como dança, canto, 
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assunto, como ele vai 

trazer as imagens desse 

assunto. Que, que 

elementos artísticos ele 

pode contar pra fazer um 

determinado conteúdo.  

Porque, pro Steiner, um 

conteúdo não-artístico 

seria um conteúdo, vamos 

dizer assim, seco, né? Sem 

vida, sem cor, né? 

É... E também é o ensino 

com criatividade, né? Por 

imagens, o professor, por 

mais que ele não tenha 

formação, ele busca isso. 

Ele busca essa formação, 

ele busca melhorar, ou 

seja, no sentido musical, 

né, ou no sentido plástico, 

ele vai se aperfeiçoando 

também... 

 

sublime. 

 

Criatividade: 

Capacidade de criar, de inventar. Qualidade de quem tem ideias originais, de quem é 

criativo. [Linguística] Capacidade que o falante de uma língua tem de criar novos 

enunciados sem que os tenha ouvido ou dito anteriormente. 

 

Imagens: 

Significados expostos no estudo de A8.  

 

Buscar: 

Tratar de descobrir, de achar, de granjear.  Pender para, dirigir-se. Revistar, 

examinar. Andar à procura um do outro. 

 

Aperfeiçoar: 

Tornar perfeito. 

 

 Perfeito é uma palavra recorrente no vocabulário dos alunos quando buscam 

elogiar a produção de seus pares ou professores.  

música. 

 

 

G9 - O professor deve 

encontrar formas de se 

apropriar de habilidades 

artísticas, assim como buscar 

aperfeiçoá-las 

continuamente. 
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3.3 Resumo das asserções articuladas 

 

 Apresento aqui as asserções articuladas construídas a partir da análise individual do 

discurso das professoras. 

A1 - A arte é um instrumento que permite ao homem percorrer ou reunir o pensar, o sentir e o 

querer. Essas são as três áreas que compõem as atividades da alma humana e refletem no seu 

corpo físico e espiritual segundo Rudolf Steiner. A professora explicita que, numa visão 

pessoal, a arte é indispensável à vida do homem. 

A2 - Não se trata de formar profissionais da arte. A professora espera que a arte seja o 

instrumento que, acima de outros, possa tornar o homem mais humanizado. 

A3 - A professora diz que, segundo sua compreensão, a arte não precisa ser ensinada por 

artistas profissionais, que sejam músicos, atores, bailarinos ou cineastas. Afirma que todo o 

corpo docente deve apresentar o gosto artístico, sentimento pelo belo. 

A4 – Há um grande desafio em os professores se desenvolvem artisticamente. 

A5 – A professora dá suporte aos demais docentes preparando-os, exercitando-os e 

aperfeiçoando o trabalho que desenvolvem com a arte. 

A6 – Para que os professores sejam capazes de ensinar conforme os fundamentos da 

Pedagogia Waldorf, é indispensável que se disponham ao próprio desenvolvimento artístico 

no sentido antroposófico. Isso representa um grande desafio e possibilita ao professor sentir e 

experimentar o desenvolvimento humano junto aos seus alunos. 

A7– Reitera-se que esse é um processo complicado para a maioria dos professores, já que 

possuem formação escolar muito diferente daquela proposta pela Pedagogia Waldorf. Quando 

a razão passou a prevalecer sobre os diversos campos do conhecimento humano, a arte 

enraizou-se como prática privativa ou exclusiva de pessoas que possuíam ou compreendiam 

as técnicas artísticas. Entretanto, o desenvolvimento artístico não deve se restringir aos 

chamados artistas profissionais, sendo ele essencial à humanização do homem. 

A8 – Ensinar artisticamente é ensinar os conteúdos partindo de narrativas já existentes ou 

descrições preparadas pelo professor, porque isso possibilita aos alunos uma aproximação 

física e anímica com o que está sendo apresentado. A poesia, por exemplo, alcança os 

sentimentos diferentemente da palavra, que fixa um significado.   

A9 – A imagem possibilita ao indivíduo a compreensão de sua diversidade e a própria 

integração do seu ser no sentido físico e anímico-espiritual, sendo um meio para atingir o 

corpo astral. Dessa maneira, o conteúdo irradiará no ser humano como um todo. A professora 

cita as histórias e desenhos com mancha como exemplos de ensino artístico. Ensinar 
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artisticamente possibilita ao homem conhecer-se novamente com o que trouxe de sua outra 

vida. 

B1 – A professora afirma que, numa visão pessoal, a arte, em sua significação mais ampla, é a 

manifestação na vida terrena de algo originário da essência do homem ou de sua anímica, 

manifestação que se serve das atividades da alma humana dentro da concepção antroposófica. 

B2 – A arte não se limita ao cognitivo. É a capacidade do ser de manifestar um pouco da sua 

individualidade e ainda reconhecer a manifestação de individualidade do outro. Nesse 

contexto, a arte é mais vasta do que se julga habitualmente.  

B3 – A arte permeia todas as atividades e concepções da Pedagogia Waldorf, já que esta 

valoriza não apenas o desenvolvimento cognitivo, mas também as diversas dimensões do ser 

humano a partir da perspectiva antroposófica. 

B4 – A arte é a manifestação da atividade anímica que permeia nossos sentimentos de 

antipatia ou simpatia pelo mundo. 

B5 - Desde a infância, as crianças são cercadas no seu dia a dia por uma organização 

agradável porque isso cria disposição para aquilo que é belo e promove o sentimento de 

simpatia pelo mundo. A educação do olhar da criança para o belo desenvolve uma referência 

interna que lhe possibilita identificar no mundo as coisas que são ou não são belas. A partir 

dessa referência interior desenvolvida desde a infância ela desenvolverá sentimentos de 

antipatia ou simpatia para o mundo.  

B6 - Na atualidade, o padrão que está sendo adquirido pelas pessoas é o desagradável, o 

destrutivo. Os professores buscam o fazer inverso com nossos alunos. Reitera-se o cuidado 

diário que o professor Waldorf deve ter com a organização do ambiente físico e anímico-

espiritual da sua sala de aula e do seu próprio. 

B7 - Ensinar artisticamente tem um significado vasto, que se relaciona diretamente com um 

preparo de descrições criativas e imaginativas para vivificar a matéria que está sendo 

apresentada aos alunos. Dessa forma, segundo a Antroposofia, o professor estará trabalhando 

primeiro com o âmbito do sentir de seus alunos para depois chegar ao cognitivo. 

B8 - A professora descreve o processo realizado pela pedagogia Waldorf para ensinar 

artisticamente as letras no primeiro ano do Ensino Fundamental, que também parte da 

imagem para o conceito. E exemplifica brevemente uma possibilidade de ensinar 

artisticamente as frações.   

B9 - Todas as matérias são trabalhadas artisticamente. 

C1 - Para a professora, a arte é o sentir e a beleza, porque na perspectiva antroposófica são 

esses aspectos que precisam ser vivenciados no segundo setênio. 
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C2 - Para a Antroposofia, ensinar artisticamente é estar atento a todos os aspectos que se 

relacionam com o desenvolvimento humano, em seus aspectos físicos e anímico-espirituais, 

não se trata apenas de atividades relativas à arte. 

C3 - Ensinar artisticamente inclui o modo de ser e de se relacionar com seus alunos de acordo 

com a fase em que se encontram. Para os alunos de pouca idade, a imitação é a principal fonte 

de aprendizagem. 

C4- Principalmente no segundo setênio, é necessário que o professor cuide do ambiente, 

sempre atento até aos pequenos detalhes, buscando cercar a criança com a beleza do homem, 

das coisas e do mundo. Assim, ele estará atuando, sobretudo, sobre o corpo astral do aluno. A 

professora se queixa do seu ambiente de trabalho porque ele não possibilita a organização e a 

beleza devidas. 

C5 – Para a Pedagogia Waldorf, a arte é um auxílio ao desenvolvimento moral do aluno. 

C6 - Para a professora, é uma arte o educador ter uma conduta e uma atitude interna 

adequadas, que favoreçam as condições necessárias para o desenvolvimento infantil segundo 

a Antroposofia. 

C7- A formação de professores Waldorf inclui vivências artísticas próprias da Antroposofia. 

D1 - Para a professora, definir arte é algo complexo, porque pode ter muitas significações. É o 

que mobiliza o homem, interrompe ou opõe-se ao comum, muda seu estado. É uma 

experiência estética. 

D2 - A professora ressalta a dificuldade de conceituar a palavra arte devido à sua 

subjetividade. Citou como exemplo uma figura pública, envolvida ativamente no meio 

artístico e cultural, que quando indagada sobre o que seria a arte apresentou dificuldade 

semelhante. 

D3- A arte pode provocar diversos sentimentos e sensações, pode ser agradável ou não, bela 

ou feia. A característica que prevalece é a atuação dela sobre o homem. 

D4 - Segundo a Antroposofia, a criança de nove anos passa por uma crise no seu 

desenvolvimento, tornando-se mais crítica, consciente e aberta para compreender as questões 

anímicas. Nesse sentido, a aula de Violino é usada como um recurso que auxilia a criança 

nessa idade a enfrentar os conflitos e lidar com seus sentimentos e emoções.   

E1- Atualmente, a professora vê a arte como aquilo que mantém a conexão entre o homem e o 

mundo, nas relações com a natureza, na apreciação de músicas, danças e cores, por exemplo. 

E2 - A habilidade de conviver é uma arte para a professora. A compreensão do estudo 

antroposófico que classifica o comportamento humano por suas características físicas e 
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anímico-espirituais colabora para o relacionamento que ele deve procurar estabelecer com seu 

aluno de acordo com suas necessidades. 

E3 - A arte é a capacidade de sentir e ter disposição para se relacionar com o mundo. 

E4 - Ensinar artisticamente é você preparar e apresentar de formas diversificadas não só 

utilizando o caderno e explicações. 

E5 - A professora pensa que o aprendizado é o desenvolvimento de vários âmbitos do ser 

humano, de sua percepção sensível inclusive, e não só a cognitiva. 

E6 - A arte contribui para o desenvolvimento da Pedagogia Waldorf.  

E7 - Para a Antroposofia, a vivência musical, que tem origem na região do tórax, favorece a 

organização interior da criança porque atua sobre os sentimentos humanos.  

E8 - A professora afirma que não está certa se a fala dela atende à questão porque a arte se 

integra a todas as práticas da Pedagogia Waldorf. 

E9 – Em nosso modo de viver, é a habilidade de lidar com os sentimentos. 

E10 - A arte para a Pedagogia Waldorf é ter sensibilidade para captar o mundo de diferentes 

formas. 

F1 - A arte proporciona bem-estar para que a aprendizagem se dê levando em consideração as 

diversas dimensões do ser humano, físicas e anímicas.   

F2 - Desenhar possibilita ao sujeito exprimir seus sentimentos. 

F3 - A professora demonstra admiração pelas habilidades que as docentes com mais 

experiência possuem no que se refere às interpretações dos trabalhos artísticos dos alunos, 

sendo-lhes possível conhecer em profundidade cada criança por meio da leitura das 

características evidenciadas pelo fazer artístico. Ela manifesta o desejo de desenvolver essas 

habilidades. Revela que, inicialmente, preferiu não se expor para que as professoras mais 

experientes não fizessem interpretações a seu respeito. 

F4 - A arte é de fato um meio de se manifestar próprio do homem. 

F5 - A professora comunica que, apesar de não ter um estudo aprofundado da Antroposofia, 

compreende a arte como um meio para a aprendizagem.   

F6 - Observando o trabalho de uma professora mais experiente, Selene percebeu que os 

alunos não recebiam conceitos, eram conduzidos a tirarem conclusões por meio das situações 

que a professora criativamente apresentava, até que chegassem ao conceito pretendido. 

F7 - Para trabalhar artisticamente, é necessário que professor descubra formas próprias de 

vivenciar o conteúdo que pretende apresentar aos alunos. Esse processo desperta a 

sensibilidade para suas escolhas (metodológicas). 
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G1 - A arte são formas de expressão do homem – música, pintura, dança, poesia, canto – que 

se relacionam aos sentimentos ou a um contexto sócio-histórico. 

G2 - A arte se estende a várias circunstâncias, como, por exemplo, à beleza da organização do 

ambiente e da fala.  

G3 - Para a professora, a arte tem um propósito. 

G4 - No entendimento da professora, a Pedagogia Waldorf trata a arte como um meio para 

trabalhar as diversas dimensões do ser humano. A Pedagogia Waldorf procura compreender a 

criança nessa encarnação a partir de vários aspectos. 

G5 - A arte está associada à organização e expressão dos sentimentos humanos que se dão na 

relação do sujeito com o mundo. 

G6 - Segundo a Antroposofia, a arte atua sobre o desenvolvimento humano no que diz 

respeito ao sentimento. 

G7 - A arte é considerada um auxílio pedagógico. 

G8 - Ensinar artisticamente compreende uma organização bonita do ambiente, a fala poética 

do professor e sua capacidade de criar formas de apresentar e desenvolver conteúdos por meio 

de descrições com fantasia e o uso de práticas artísticas como dança, canto e música. 

G9 - O professor deve encontrar formas de se apropriar de habilidades artísticas, assim como 

buscar aperfeiçoá-las continuamente. 

 Apresentaremos a seguir as relações entre as asserções articuladas a que chegamos, 

buscando compreendê-las num contexto menos individual e mais abrangente. 
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3.4 Análise Nomotética 

 

 A partir das asserções articuladas, segui as releituras em busca de suas interseções, ou 

seja, o que havia de comum entre elas. Segundo Kluth (2000): “Surgem três possibilidades de 

reunir-se ou conectar-se as asserções: A – quando se referem a uma mesma coisa; B – quando 

expressam uma mesma ideia; e C – quando externam um encadeamento de raciocínio [...]” (p. 

121). 

 Esse movimento buscava aquilo que Bicudo (2000) denominou de invariantes. 

Invariantes são categorias mais específicas que emanam das ligações ou relações entre as 

diversas asserções orientadas pela questão de pesquisa. Assim como as unidades de 

significado e as asserções, as invariantes não são definidas a priori. Esse procedimento, ou 

movimento, exigiu flexibilidade e um olhar atento para o contexto de cada asserção. 

 Dessa forma, surgiram dez invariantes. A seguir. indicamos cada uma delas e as 

asserções que as constituíram.  

 

1. A arte como um auxílio pedagógico 

Para o desenvolvimento das práticas e metodologia de ensino numa perspectiva Waldorf, a 

arte aparece como um recurso para auxiliar no aprendizado. Constitui-se das asserções:  

A8, A9, B3, B5, B7, B8, B9, C1, C4, C5, D4, E2, E6, E8, F1, F5, G3, G4, G7, G8. 

 

2. A arte como uma ferramenta para atender às necessidades físicas, anímicas ou espirituais 

segundo a visão antroposófica de homem 

As professoras apontaram a arte como um meio para se atingir e desenvolver o equilíbrio das 

diversas dimensões e corpos que o compõem. Essa compreensão foi evidenciada pelas 

asserções articuladas:  

A1, A2, A7, A8, B1, B3, B4, B5, B7, C1, C2, C4, D4, E6, E7, F1, G4, G6.  

 

3. O uso da arte como um meio de organização (interior) do homem (professor ou aluno) 

Estas asserções apresentaram a arte sendo compreendida como aquilo que orienta a 

organização dos nossos sentimentos. Asserções articuladas:  

A1, A2, A6, A8, B4, B5, B6, D4, E7, G4, G5. 

 

4. A formação artística (como uma necessidade) para o professor Waldorf 
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A busca da formação e do aperfeiçoamento artístico do professor como requisito para 

desenvolver uma prática pedagógica coerente com a concepção antroposófica. Asserções:  

A2, A3, A4, A5, A6, C7, F3, F7, G9. 

 

5. A relação entre o artístico e o belo 

Refere-se ao desenvolvimento do gosto pelo belo, à beleza e harmonização do ambiente, à 

apreciação das belezas naturais, à fala poética. Asserções: 

A3, A6, B5, B6, C1, C4, G2, G8.  

 

6. A arte como manifestação/expressão/provocação dos sentimentos ou da “alma”. 

Asserções:  

B1, B2, B4, D3, F2, F4, G1, G5.  

 

7. A arte como uma habilidade 

A arte significando habilidade, capacidade ou talento para algo. Aptidão para realizar algo de 

determinado modo. Asserções:  

B2, C3, C6, E2, E3, E9, G8.  

 

8. O uso de descrições, metáforas, narrativas e poesia como forma de realizar um ensino 

artístico 

Ensinar artisticamente não apresentou ligação direta com as linguagens artísticas 

propriamente ditas. Revelou-se como um procedimento de criação de imagens para a 

introdução e desenvolvimento de conteúdos. Evita-se a apresentação de conceitos. Asserções:  

A8, A9, B7, B8, E4, F6 G8.  

 

9. A arte como um meio de relacionar com o mundo 

Asserções: 

D1, E1, E3, E5, E10, G1, G5.  

 

10.   A arte ou o artístico como o cuidado com o ambiente 

A arte foi apresentada como o cuidar do ambiente que circunda a criança. Asserções:  

B5, B6, C4, G2, G8. 
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3.5 Matriz Nomotética 

 

Para apresentar as asserções articuladas, as invariantes e seus cruzamentos, optei por 

elaborar uma Matriz Nomotética (MARTINS apud BICUDO, 2000). Na Matriz, as 

professoras foram identificadas por cores. Na vertical, apresentei suas asserções e, na 

horizontal, dispus as dez invariantes, que emergiram da aproximação de asserções que 

apresentaram uma mesma ideia. Dessa forma, foi possível visualizar e contabilizar o 

cruzamento de cada asserção articulada com as diversas invariantes, assim como evidenciar as 

invariantes de maior relevância. 
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QUADRO 36 – Matriz Nomotética 
AA* Inv.1 Inv.2 Inv.3 Inv.4 Inv.5 Inv.6 Inv.7 Inv.8 Inv.9 Inv.10 Número** 

A1           2 

A2           3 

A3           2 

A4           1 

A5           1 

A6           3 

A7           1 

A8           4 

A9           2 

B1           2 

B2           2 

B3           2 

B4           3 

B5           5 

B6           3 

B7           3 

B8           2 

B9           1 

C1           3 

C2           1 

C3           1 

C4           4 

C5           1 

C6           1 

C7           1 

D1           1 

D2           0 

D3           1 

D4           3 

E1           1 

E2           2 

E3           2 

E4           1 

E5           1 

E6           2 

E7           2 

E8           1 

E9           1 

E10           1 

F1           2 

F2           1 

F3           1 

F4           1 

F5           1 

F6           1 

F7           1 

G1           2 

G2           2 

G3           1 

G4           3 

G5           3 

G6           1 

G7           1 

G8           5 

G9           1 

 20 18 11 9 8 8 7 7 7 5  

* Asserções articuladas. ** Número de vezes que a asserção apareceu nas diversas invariantes. 
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3.6 As categorias abertas 

 

Após encontrarmos os invariantes, partimos para uma categorização mais abrangente. 

Chegamos a um terceiro movimento de análise e interpretação denominado de Grandes 

Invariantes ou Categorias Abertas (BICUDO, 2000). Bicudo (2000) explica: 

 

Categorias abertas são constructos que apresentam grandes convergências de 

Unidades de Significado já analisadas e interpretadas. Indicam os aspectos 
estruturantes do fenômeno investigado e abrem-se à metacompreensão 

considerando a interrogação, o percebido, o analisado, o diálogo 

estabelecido na intersubjetividade autor/sujeitos/autores/região de inquérito 
(p. 82, grifo nosso). 

 

Mais uma vez sob a luz da seguinte questão “As práticas artísticas da Pedagogia 

Waldorf podem contribuir para uma Educação Estética?”, buscamos as interseções entre os 

invariantes estabelecidos. E, nesse contexto, compreender os sentidos atribuídos à arte e ao 

artístico por aqueles professores, conhecer como se dava o trabalho pedagógico numa escola 

que tem a Antroposofia como base de sua prática e entender como esses professores se 

preparavam para atuar artisticamente continuou sendo fundamental para podermos tecer 

relações entre essa arte, esse artístico e uma concepção de Educação Estética. 

Num primeiro momento, tentei chegar às categorias abertas por meio da leitura e 

análise da matriz nomotética no intuito de encontrar numericamente em quais invariantes as 

asserções mais se cruzavam. Esse modo, bastante quantitativo, se mostrou infrutífero por não 

oferecer um entendimento do que motivou esses cruzamentos.  

Dessa forma, o teor dos invariantes foi o ponto de partida para prosseguir as análises. 

Por meio da releitura das asserções e do discurso original que constituíram o invariante, num 

movimento de idas e vindas, aos poucos, surgiram as categorias abertas. A princípio, duas 

categorias se mostravam suficientes. Depois, concluí que três categorias atenderiam melhor às 

especificidades e inter-relações dos dez invariantes. 

As três categorias abertas não foram preestabelecidas, mas se manifestaram como 

características essenciais para a compreensão dos invariantes do fenômeno. São chamadas 

abertas porque precisam de uma interpretação, haja vista que surgem como uma novidade 

para o pesquisador. Dessa forma, esse terceiro movimento é parte constitutiva da análise 

nomotética. A interpretação das categorias abertas foi construída a partir da fala das 

professoras, da minha vivência, das minhas leituras e do diálogo com autores e outras pessoas 

(HIRATSUKA, 2003).  
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Emergiram desse processo três categorias abertas que tornaram mais clara a estrutura 

da questão pesquisada devido às suas articulações e convergências de significados: 

 

 Categoria 1: A concepção de arte  

Composta pelas interseções entre as asserções articuladas das invariantes 2, 3, 6, e 9. 

 

 Categoria 2: O Ensino Artístico  

Composta pelas interseções entre as asserções articuladas das invariantes 1, 5, 8 e 10. 

 

 Categoria 3: Formação e habilidades do professor Waldorf para o trabalho artístico 

Composta pelas interseções entre as asserções articuladas das invariantes 4 e 7.   

 

Alguns invariantes tratavam da prática, outros estavam mais próximos de uma 

conceituação/concepção, e, por fim, havia aqueles que se referiam à pessoa e à formação do 

professor. Esse movimento de análise possibilitou uma compreensão mais ampla e estrutural 

do fenômeno pesquisado.  

 

3.6.1 Categoria 1: a concepção de arte 

 

No intuito de compreender como as práticas artísticas da Pedagogia Waldorf podem 

contribuir para uma Educação Estética, perguntei às professoras sua compreensão pessoal 

sobre a Arte e o que era a Arte para a Pedagogia Waldorf. Durante as leituras e após 

interpretar suas falas, pude perceber que a compreensão pessoal que as docentes apresentaram 

sobre a Arte estava extremamente imbricada ao que a Antroposofia e a Pedagogia Waldorf 

compreendem como arte e artístico. 

Arte para o contexto escolar Waldorf não se configura especificamente como as Artes 

ou as linguagens artísticas. Trata-se de uma ferramenta, um meio, um canal, um instrumento 

do homem para organizar, equilibrar, desenvolver ou alcançar suas forças anímico-espirituais. 

A Arte é compreendida como uma manifestação, como expressão. É apresentada, 

inclusive, como uma relação com o mundo. Porém, tudo isso demonstra ter um fim, que é a 

organização dos corpos humanos. Demonstra, ainda, ter uma forma determinada para 

acontecer. 
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Para a Pedagogia Waldorf, o ser humano é composto por diversos corpos que precisam 

“nascer” e se desenvolver no decorrer da vida. Esses “nascimentos” ocorrem em períodos de 

sete anos e o seu processo de maturação apresenta características e necessidades específicas 

em cada uma dessas fases (LANZ, 1998).  

Os seres humanos são possuidores de um espírito, um eu, uma essência que transcende 

o tempo e a vida terrena. O corpo físico é uma herança de nossos ancestrais. Quando ocorre 

nosso nascimento físico, inicia-se o processo de encarnação. Até os 14 anos de idade, o 

trabalho desenvolvido pelos professores de uma escola Waldorf deve voltar-se para o ritmo e 

a respiração, e assim a alma espiritual poderá penetrar no organismo corpóreo (STEINER, 

2003).  

No Ensino Fundamental, chamado de Grau nas escolas Waldorf, estudam crianças de 

sete a 14 anos. Atualmente, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

esse nível de ensino deve acolher crianças a partir de seis anos. Nesse contexto, as escolas 

Waldorf, por meio de um parecer, resguardam o direito de manter no Grau as crianças de sete 

a 14 anos. Ressaltar a questão da idade torna-se importante à medida que a Pedagogia 

Waldorf passa a considerá-la como o segundo setênio do desenvolvimento humano. A partir 

dos sete anos, outra necessidade anímica se torna prioridade, o preparo para o nascimento do 

corpo astral, que se dará por volta dos 14 anos, idade que corresponde ao final do Ensino 

Fundamental. 

Segundo Steiner (1988), durante o segundo setênio, o método de ensino só terá o 

efeito desejado se for permeado pelo artístico. Nessa fase, deve acontecer o despertar e o 

“nascer” do corpo astral. Ele afirma que, ao lidarem com a metodologia de ensino que ele 

propõe, os professores devem estar conscientes que estão tratando, de certa forma, da 

harmonizar o ser humano superior e o ser humano inferior, ou seja, o método de ensino deve 

promover a harmonização entre o âmbito anímico-espiritual e o âmbito físico-corpóreo do 

homem.  

Em suas palestras, orienta que o método de ensino a ser aplicado na Escola Waldorf 

Livre não deve utilizar as matérias do ensino do mesmo modo que as outras escolas. Elas 

devem ser utilizadas para promover um correto desenvolvimento das forças anímicas e 

corporais do ser humano. Assim, o mais relevante deixa de ser a transmissão de uma matéria 

cognitiva e passa a ser o emprego dessa matéria para o desenvolvimento das faculdades 

humanas. E, para esse fim, as atividades artísticas são as mais efetivas (STEINER, 1988).  

Lanz (1998) explica:  

 



164 

 

Cada encarnação de um eu humano significa a perda de um estado de pureza 

e de harmonia, a expulsão de um ambiente divino. Embora exigido pelo 

carma, cada nascimento equivale a um despertar do eu num mundo hostil, 
imperfeito, dentro de um corpo denso, exposto a doenças e desarmonias. 

Nessa situação de choque entre o eu e tudo o que o mundo – inclusive a 

própria corporalidade – lhe oferece, educar pode e deve equivaler a sanar. O 

choque pode ser amortecido, ou quiçá transformado em algo positivo, 
salutar. A educação como terapia – eis um novo aspecto da pedagogia; o 

educador realmente preparado para o seu trabalho deveria saber, até nos 

detalhes técnicos, como exercer essa tarefa terapêutica. Com sua atuação 
sobre o sistema rítmico (durante o segundo setênio), o professor pode 

transmitir influências sadias tanto para cima (eu) como para baixo (corpos 

etérico e físico) (p. 89). 

 

 Fica ressaltada a questão da cura e a necessidade da uma educação que corrija. Neste 

trabalhamos, encontramos uma concepção de arte constituída pelos invariantes 2. A arte como 

uma ferramenta para atender às necessidades físicas, anímicas ou espirituais segundo a 

visão antroposófica de homem; 3. O uso da arte como um meio de organização (interior) do 

homem (professor ou aluno); 6. A arte como manifestação/expressão/provocação dos 

sentimentos ou da “alma”; e 9. A arte como um meio de relacionar com o mundo, que 

refletem, com clareza, a filosofia antroposófica.  

 

3.6.2 Categoria 2: ensinar artisticamente 

 

A categoria 2 constitui-se dos seguintes invariantes: 1. A arte como um auxílio 

pedagógico; 5. A relação entre o artístico e o belo; 8. O uso de descrições, metáforas, 

narrativas e poesia como forma de realizar um ensino artístico; e 10. A arte ou o artístico 

como o cuidado com o ambiente. 

O ensino artístico é um procedimento comum a todas as aulas e disciplinas. Consiste 

numa forma de apresentar os conteúdos escolares partindo das descrições criativas, 

fantasiosas e expressivas dos professores para criar possibilidades para que os alunos 

cheguem, aos poucos, a algumas conclusões sobre o que está sendo apresentado. Como foi 

possível observar no decorrer das descrições das aulas, o “ensinar artisticamente” é um 

processo lento e gradativo de abstrações. Poesias, músicas, danças, movimentos, desenhos e 

histórias são considerados instrumentos artísticos para o desenvolvimento de uma Época. As 

asserções articuladas a seguir evidenciam essa proposição: 

 

Ensinar artisticamente é ensinar os conteúdos partindo de narrativas já 

existentes ou descrições preparadas pelo professor, porque isso possibilita 

aos alunos uma aproximação física e anímica com o que está sendo 
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apresentado. A poesia, por exemplo, alcança os sentimentos diferentemente 

da palavra, que fixa um significado [A8].  Ensinar artisticamente tem um 

significado vasto, que se relaciona diretamente com um preparo de 
descrições criativas e imaginativas para vivificar a matéria que está sendo 

apresentada aos alunos. Dessa forma, segundo a Antroposofia, o professor 

estará trabalhando primeiro com o âmbito do sentir de seus alunos para 

depois chegar ao cognitivo [B7].  Para a Antroposofia ensinar artisticamente 
é estar atento a todos os aspectos que se relacionam com o desenvolvimento 

humano, em seus aspectos físicos e anímico-espirituais, não se trata apenas 

de atividades relativas à arte [C2]. Ensinar artisticamente é você preparar e 
apresentar de formas diversificadas, não só utilizando o caderno e 

explicações [E4]. A arte é considerada um auxílio pedagógico [G7]. Ensinar 

artisticamente compreende uma organização bonita do ambiente, a fala 

poética do professor e sua capacidade de criar formas de apresentar e 
desenvolver conteúdos por meio de descrições com fantasia e o uso de 

práticas artísticas como dança, canto, música [G8]. 

   

Para os professores, há uma forma correta e harmoniosa para as coisas serem feitas. 

Em um ambiente organizado, rico em cores, permeado de materiais e ornamentações naturais, 

tudo é simbolizado; e essa, também, é uma forma de ensino artístico. Em todas as aulas, há 

dizeres iniciais e finais e há um conto. Tudo isso tem como figura central a postura de um 

professor, o que nos leva à categoria seguinte. 

 

3.6.3 Categoria 3: formação e habilidades do professor Waldorf para o trabalho artístico 

 

A categoria 2 foi composta pelos invariantes 4. A formação artística (como uma 

necessidade) para o professor Waldorf e 7. A arte como uma habilidade. 

Foi possível observar inúmeras vezes as professoras fechando seus olhos e respirando 

profundamente no decorrer das aulas. Antes de recitarem qualquer verso, elas ficam paradas, 

colocam-se na postura ereta e respiram vagarosamente. Esse momento de duração variável é 

percebido pelos alunos, que aguardam em silêncio até que as professoras se manifestem. 

Chama a atenção o cuidado que procuravam ter com o tom da voz, corrigindo-se assim 

que percebiam não estarem falando na altura adequada. Quando se confundiam ou falavam 

rapidamente, avisavam as crianças que iriam recomeçar, porque estava confuso da forma que 

fizeram. As professoras são atentas às produções dos alunos e constantemente arrumam sua 

postura nas carteiras. Dificilmente, permite-se que os alunos falem juntos.   

Observando os professores, inclusive fora de sala, percebi, pelo modo de olhar, andar 

e falar, que há um esforço constante em relação a esse “modo de ser”. “É um desafio, é difícil, 

é o caminho”, elas falaram.  
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O processo de formação Waldorf inclui estudos antroposóficos e prático-

metodológicos, ambos ancorados, principalmente, na teoria de Rudolf Steiner. Um ideal de 

ser humano é compartilhado pela equipe e se reflete no modo de ser desses professores.  

Steiner (2009) diz: 

 

Já na nossa escola, naturalmente a verdadeira vida espiritual só pode entrar 
se o nosso corpo docente for composto por antropósofos – mas é por meio de 

toda maneira de como os nossos professores se comportam, por meio 

daquilo que eles arregram em suas almas que o anímico-espiritual é 
transportado para dentro da nossa escola como que por meios imponderáveis 

– e não pelo ensino da Antroposofia [...] (p. 70) 

 

Existe uma estrutura que ampara, orienta e difunde os ideais antroposóficos da 

Pedagogia Waldorf. É necessário que os professores busquem a autoeducação e o 

desenvolvimento artístico. Isso é exposto nas asserções G9 e C7: “O professor deve encontrar 

formas de se apropriar de habilidades artísticas, assim como buscar aperfeiçoá-las 

continuamente [G9].” e “A formação de professores Waldorf inclui vivências artísticas 

próprias da Antroposofia [C7].” 

Durante a entrevista, a professora Lúcia relatou seu esforço para abaixar o tom da voz, 

escolher as cores das roupas, aprender flauta e contou, ainda, sobre a mudança que a formação 

Waldorf trouxe para sua vida, inclusive com a própria família, o que nos demonstra uma forte 

inculcação de valores e, de certo modo, uma coerência entre uma perspectiva de ensino e sua 

prática. 

Segundo Steiner (2003): 

 

Temos de ficar cônscios, antes de tudo, desta primeira tarefa pedagógica, 

que consiste em primeiro educarmos a nós próprios, fazendo reinar uma 

relação mental e espiritual íntima entre o professor e os alunos, e em 
entrarmos na classe conscientes de realmente existir tal relação espiritual, e 

não apenas as palavras, repreensões e habilidades pedagógicas. Estas são 

exterioridades que naturalmente devemos cultivar; mas não as cultivaremos 
corretamente se não estabelecermos, como fato básico, toda a relação entre 

os pensamentos que nos preenchem e os fatos que deveriam ocorrer nos 

corpos e nas almas das crianças durante o ensino. Toda a nossa atitude no 

ensino não seria completa se não tivéssemos consciência de que o homem 
nasceu para ter a oportunidade de fazer aquilo que não podia no mundo 

espiritual (p. 27). 

 

Nesse contexto, a formação artística dos professores tem como foco um determinado 

modo de ser e de cuidar do ambiente que circunda os alunos. A técnica da arte – a aquarela, o 

canto, a flauta, a eurritmia, o desenho – não deixa de estar presente, seja em cursos, como foi 
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exposto no Capítulo 2 deste trabalho, em tutorias ou com o auxílio de um colega mais 

experiente. Mas a formação é primeiramente um estado de ser, uma concepção de vida.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesta parte final, retomo as ideias de Barthes (1997) que iniciaram o primeiro capítulo 

deste trabalho, que tratam da complexidade das palavras e da compreensão de que elas estão 

relacionadas a muitos significados e sentidos. Devido a isso, no decorrer desta pesquisa, 

houve o esforço de não extirpar a Arte, ou as práticas artísticas da Escola Waldorf, de seu 

lugar de origem, de suas raízes, de seu contexto. Esse cuidado se mostra importante, uma vez 

que os usos da palavra Arte podem trazer sentidos que não são os mesmos daqueles que 

aparecem nos conceitos antroposóficos. Considero importante trazer uma análise levando em 

consideração o vivido, o compreendido, o observado. 

 Como foi apresentado no Capítulo 1, as escolas Waldorf vêm se difundindo no Brasil. 

E segundo Pinto (2009), a estrutura, a organização e a beleza desse ambiente, somadas ao tipo 

de relacionamento que os professores estabelecem com os alunos, promovem um “clima 

escolar” que atrai pais e profissionais da educação.  Esse “clima”, preparado e mantido por 

algumas famílias de alunos e, principalmente, por professores formados para compreender e 

compartilhar uma determinada concepção de educação, contribui para a consolidação do 

processo educativo Waldorf, cuja origem é a Antroposofia.  

No cotidiano da Escola Waldorf, os alunos demonstravam concentração e naturalidade 

para realizar tanto as tarefas ditas mais cognitivas quanto as mais artísticas, ambas 

apresentadas e realizadas com tempo e zelo. Havia beleza e qualidade nas produções das 

diversas séries, o que exigia desenvolvimento de habilidades e técnicas por parte de 

professores e alunos. A forma como os conteúdos eram apresentados e desenvolvidos buscava 

atingir todos os sentidos – audição, tato, olfato, paladar e visão. 

O artístico para a pedagogia Waldorf envolve sensorialidade, corporalidade e 

imaginação. E não está circunscrito somente às disciplinas do campo das artes. Ele se 

concretiza na organização e cuidado com o ambiente – como na harmonização das cores, 

disposição dos móveis etc. –, bem como o modo de ser e falar dos professores. Como foi 

apresentado no Capítulo 2, existem mecanismos fortemente estruturados para dar suporte ao 

“modo de ser” claramente exposto e desejado para a formação docente. A formação Waldorf 

torna-se específica a ponto de não exigir como formação inicial uma graduação em qualquer 

licenciatura.   

 Consideramos que as práticas artísticas da Escola Waldorf podem ser aproximadas da 

concepção de Educação Estética proposta por Duarte Jr. (2000), corroborando a ideia de que o 
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processo artístico oferece ao sujeito a capacidade de captar o mundo pelas sensações advindas 

tanto de estímulos interiores como exteriores. E que, ao fazer arte, o sujeito pode 

simplesmente entregar-se a esse fazer, beneficiando-se da capacidade de externalizar suas 

condições internas, assim como pode, pelo constante processo de ensaio e erro, insegurança e 

desafio, adquirir formas de compreender suas limitações e transportar essa necessidade de 

superação para o seu mundo social.  

Para a Pedagogia Waldorf, ao trabalharmos arte com as crianças, “[...] entramos na 

esfera efetivamente possuidora de um significado eterno” (STEINER, 1988, p. 12).  Esse 

“eterno” é uma das marcas da espiritualidade intrínseca a essa concepção pedagógica, 

profundamente arraigada na concepção de que o ser humano deve sanar suas necessidades ou 

ser curado, que precisa de auxílio para evoluir por meio desse corpo físico e dessa vida, que 

deve gradativamente desenvolver seu “eu” espiritual. 

 Nesse contexto, a Arte não tem um fim em si. Ela é tratada como meio para atingir 

uma organização anímico-espiritual do homem. Apresenta-se, ainda, vinculada ao 

desenvolvimento moral e à inculcação de determinados comportamentos. Isso pode ser visto, 

por exemplo, quando a professora Anita explicou-me o que era ensinar artisticamente: 

 

Em vez de você falar é... é... ‘Você não pode ser tão egoísta’, ‘Você não 
pode só pensar em você’. Você conta uma história, onde a pessoa tem 

consequências por só pensar em ele. E aí a criança, ela se coloca naquela 

história. É ela, porque como a pedagogia Waldorf trabalha com o fato de 
que as crianças não nascem com folha em branco, né? 

 

A Arte requer ainda determinada forma de ser produzida, por meio dessa ou daquela 

orientação, por manchas, sem linhas, com essas ou aquelas cores, utilizando materiais 

específicos de alta qualidade, na maioria das vezes produtos importados e de custo elevado. 

Aliás, tudo tem um modo correto de ser feito. O desenvolvimento de habilidades artísticas e a 

apropriação de técnicas pelos alunos fazem parte do esforço que se exige de um professor 

Waldorf.  

Esses aspectos distanciam as práticas artísticas da Escola Waldorf da perspectiva de 

Educação Estética. Essa última se alicerça na experiência estética, que não tem uma finalidade 

além da vivência em si. Duarte Jr. (2000) fala sobre a educabilidade e a ampliação da 

sensibilidade, que podem se dar pela sucessão de experiências estéticas e podem oferecer ao 

sujeito formas de conhecer mais interligada com suas emoções e sentimentos. E esse seria um 

processo individual, que se constrói à medida que cada indivíduo experimenta o mundo.   
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Nesse ponto, há uma diferença clara entre a visão apresentada pela perspectiva da 

Educação Estética e a perspectiva da Pedagogia Waldorf. Enquanto a primeira está fixada na 

experiência, no fruir artístico, em formas sensíveis de olhar o mundo, na ausência de objetivos 

práticos, a segunda apresenta uma concepção rígida de produção artística e de arte, marcada 

pela vigilância constante de si e o do outro (por parte dos professores), uma vez que a arte não 

tem um fim em si mesma, mas é um instrumento para o desenvolvimento espiritual humano. 

Tudo isso nos faz refletir sobre os limites desse artístico na Pedagogia Waldorf, que é 

determinado. Não é possível saber até que ponto, por meio de um trabalho artístico 

predeterminado, se há uma ampliação da sensibilidade e um desenvolvimento de formas de 

conhecer mais relacionadas aos sentimentos; como não é possível saber se a presença 

constante desse tipo de artístico não produz somente determinadas formas e padrões de se 

apreciar e compreender a Arte. Essas são questões que ultrapassam os limites deste trabalho e 

que oferecem a oportunidade de dar um relevo ainda maior às diferenças coexistentes entre as 

práticas artísticas da Escola Waldorf e a concepção de Educação Estética delineada nesta 

pesquisa.  

 



 

 

REFERÊNCIAS 

  

ALVARES, Sonia Carbonell. Arte e educação estética para jovens e adultos: as 

transformações no olhar do aluno. 2006. 178 f. Dissertação (Mestrado em Educação)–

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.  

 

BARTHES, Roland. Aula. 7. ed. São Paulo: Cultrix, 1997. 

 

BERTALOT, Leonore. Criança querida: o dia-a-dia da alfabetização. São Paulo: 

Antroposófica: Associação Comunitária Monte Azul, 1995. 

 

BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. Fenomenologia: confrontos e avanços. São Paulo: 

Cortez, 2000.  

 

BOTO, Carlota. O ensino tradicional e sua tradição: história e raízes. Out. 2006, n. 216. 

Disponível em: <http://www.unesp.br/aci/jornal/216/supled.php>. Acesso: 15 dez. 2013. 

 

CARLGREN, Frans; KLINGBORG, Arne. Educação para a liberdade: a pedagogia de 

Rudolf Steiner. São Paulo: Escola Waldorf Rudolf Steiner, 2006.  

 

CHAUÍ, Marilena. Experiência do pensamento: ensaios sobre a obra de Merleau-Ponty. São 

Paulo: Martins Fontes, 2002. (Coleção Tópicos). 

 

DUARTE JR., João-Francisco. Fundamentos estéticos da educação. 2. ed. Campinas, SP: 

Papirus, 1988. 

 

______. O que é beleza? 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1991.  

 

______. O sentido dos sentidos: a educação (do) sensível. 2000. 233 f. Tese (Doutorado em 

Educação)–Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2000.  

 

______. Por que arte-educação? 22. ed. Campinas, SP: Papirus, 2011. 

 

ESCOLA WALDORF. Regimento Interno. 2011 

 

FEDERAÇÃO DAS ESCOLAS WALDORF NO BRASIL. [site]. Meio digital. Disponível 

em: <http://www.federacaoescolaswaldorf.org.br/>. Acesso em: ago. 2013. 

 

FERREIRA, Dilceia Maria Auxiliadora de Paiva. Ensino de Arte e educação estética: 

vivências de professores que lecionam nesta disciplina. 2013. 165 f. Dissertação (Mestrado 

em Educação)–Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei, 2013.  

 

FRANCO, Maria Laura Publisi Barbosa. Análise de Conteúdo. 2. ed. Brasília: Liber Livro, 

2007.  

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 2011. 

 



 

 

HIRATSUKA, Paulo Isamo. A vivência da experiência da mudança da prática de ensino 

de Matemática. 2003. 483 f. Tese (Doutorado em Educação)–Universidade Estadual Paulista, 

Rio Claro, 2003.  

 

JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia. 3. ed. Rio de 

Janeiro: J. Zahar, 2001. 

 

KLUTH, Verilda Sperdião. A rede de significados: imanência e transcendência: a rede de 

significação. In: BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. Fenomenologia: confrontos e avanços. 

São Paulo: Cortez, 2000. p. 105-140. 

 

LANZ, Rudolf. A pedagogia Waldorf: caminho para um ensino mais humano.  8. ed. São 

Paulo: Antroposófica, 1998. 

 

MACHADO, Regina. Acordais: fundamentos teórico-poéticos da arte de contar histórias. São 

Paulo: DCL, 2004. 

 

NÓBREGA, Terezinha Petrucia da. Uma fenomenologia do corpo. São Paulo: Livraria da 

Física, 2010. 
 

PASSERINI, Sueli Pecci. O fio de Ariadne: um caminho para a narração de histórias. 3. ed. 

São Paulo: Antroposófica, 2011. 

 

PEDAGOGICAL SECTION AT THE GOETHEANUM IN DORNACH; THE FRIENDS 

OF WALDORF EDUCATION IN BERLIN. Waldorf World List: January, 2013. Germany: 

Federation of Waldorf Schools in Germany, 2013. Disponível em: 

<http://www.waldorfschule.de/fileadmin/downloads/Weltschulliste_2013.pdf>. Acesso em: 14 

jul. 2013. 

 

PEREIRA, Lucia Helena Pena. Corpo e psique: da dissociação à unificação – algumas 

implicações na prática pedagógica. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 34, n. 1, p. 151-166, 

jan./abr. 2008. 

 

______. Bioexpressão: corpo, movimento e ludicidade: unindo fios, tecendo relações e 

propondo possibilidades. Curitiba, PR: CRV, 2011. 

 

PINTO, Juliana da Silva Sardinha. A escolha de escolas Waldorf por famílias das camadas 

médias. 2009. 126 f. Dissertação (Mestrado em Educação)–Universidade Federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte, 2009.  

 

PRIBERAM. Dicionário de língua portuguesa contemporânea. Disponível em: 

<http://www.priberam.pt/DLPO/priberam>. Acesso em: nov. 2013. 

 

ROMANELLI, Rosely Aparecida. A arte e o desenvolvimento cognitivo: um estudo sobre os 

procedimentos artísticos aplicados ao ensino em uma escola Waldorf. 2008. Tese 

(Doutorado)–Programa de Pós-graduação em Educação, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2008. 

 

SALLES, Ruth Sylvia de Miranda. Aprendendo com poesia. São Paulo: Instituto Artesocial, 

2003. 

http://www.waldorfschule.de/fileadmin/downloads/Weltschulliste_2013.pdf


 

 

 

SOARES, Maria Luiza Passos. Educação Estética: investigando possibilidades a partir de um 

grupo de professoras. In: PINO, Angel; SCHLINDWEIN, Luciane Maria; NEITZEL, Adair 

de Aguiar (Org.). Cultura, escola e educação criadora: formação estética do ser humano. 

Curitiba: CRV, 2010. p. 51-80. 

 

SOCIEDADE ANTROPOSÓFICA NO BRASIL. [site]. Meio digital. Disponível em: 

<http://www.sab.org.br/portal>. Acesso em: ago. 2013. 
 

STEINER, Rudolf. A arte da educação II: metodologia e didática no ensino Waldorf. São 

Paulo: Antroposófica, 1988.  

 

______. Andar, falar, pensar: a atividade lúdica. 4. ed. São Paulo: Antroposófica, 1994. 

 

______. Educação na puberdade: o ensino criativo. 2. ed. São Paulo: Antroposófica, 1996.  

 

______. A arte da educação III: discussões pedagógicas. São Paulo: Antroposófica, 1999. 

 

______. A arte da educação I: O estudo geral do homem: uma base para a pedagogia. 3. ed. 

São Paulo: Antroposófica, 2003. 

 

______. Pedagogia, arte e moral: palestras de 25 e 26 de março de 1923. São Paulo: João de 

Barro, 2008.  

 

______. Reconhecimento do ser humano e realização do ensino. São Paulo: Antroposófica: 

Federação das Escolas Waldorf no Brasil, 2009. 

 

______. A educação da criança segundo a ciência espiritual: São Paulo: Antroposófica, 

2012. 

 

TAVARES, Ana Letícia Duin. Cultura de pares e a pedagogia Waldorf: uma incursão à 

Produção Acadêmica Brasileira. In: MICARELLO, Hilda; SCHAPPER, Ilka; LOPES, Jader 

Janer Moreira (Org.). Itinerários investigativos: infâncias e linguagens. Juiz de Fora: UFJF, 

2012. 

 

YIN, Robert k. Introdução. In: ______. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2. ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2001. p. 19-35. 

 



 

 

APÊNDICES 

APÊNDICE A - Transcrição da entrevista realizada com a professora Lúcia 

 

Local: Escola Waldorf – sala de aula 

Horário: 12h40  

Duração: 48’45” 

Data: 8 de abril de 2013.  

 

Joyce: Hoje é dia 8 de abril, estou entrevistando a professora Lúcia.[nome fictício]. Lúcia, 

queria que você falasse para mim como que foi seu processo de formação, como professora de 

um modo geral, não só nesse momento com a Waldorf. 

Lúcia: Eu... Eu fiz colegial, depois eu fiquei com vontade de fazer magistério ao mesmo 

tempo. Eu fazia colegial e magistério. Porque eu sou filha de professora, sobrinha de 

professora, eu tenho professora na minha família, eu tinha muita vontade, gostava muito de 

estar com as crianças e ensinar as crianças... E aí eu fiz o magistério, e logo que eu fiz o 

magistério eu já consegui um emprego numa escola. Eu fui trabalhar numa escolinha de 

educação infantil e lá... e o ... eles me deram uma escola... uma sala de pré para eu alfabetizar. 

Joyce: Logo no começo... 

Lúcia: Logo no começo. Mas foi muito bacana porque eu tinha quatro alunos e eu alfabetizei 

esses meninos. E, assim, eu ganhava muito pouco... Mas eu não quis sair, eu quis ficar lá e 

depois no ano seguinte, eu já..., eu não tinha ainda muito claro o que eu queria fazer na 

faculdade. Eu prestei Psicologia, eu entrei. Eu prestei Educação Artística, eu entrei. Aí eu falei 

“Não, mas eu ainda não sei se é isso que eu quero”. Porque Psicologia, eu tinha que parar de 

trabalhar, porque era integral. Educação artística, eu estava meio insegura. 

Joyce: Você chegou a iniciar algum curso? 

Lúcia: Não. Eu passei no vestibular. E aí eu não me matriculei, não resolvi fazer naquela 

época e eu continuei sendo professora. E depois que eu saí, eu saí dessa escolinha, fui 

chamada numa escola maior... Sabe? De quatro alunos eu passei a ter trinta e três, e era só 

meninos. Era uma escola de padres salesianos e lá eu também fiquei com o pré e eu dei a pré-

alfabetização, lá, para esses meninos e quando eu fiz o ... dei aula para essa primeira turma, eu 

logo falei, agora eu quero fazer pedagogia. Decidi. Fui fazer pedagogia e continuei dando aula 

nessa escola. Nessa escola eu fiquei 8 anos. E antes de eu sair dessa escola eu já comecei 

também dar aula na rede municipal e essa escola eu conheci muito foi o construtivismo.  

Joyce: Na particular? 

Lúcia: Na particular. E na.. na... prefeitura também já tava inserindo já, já tava mudando todo 

o, todo, todo o programação, todo a linha pedagógica. Então ali, uniu uma coisa com a outra. 

E eu fiz muitos cursos... (ênfase), muitos cursos... 

Joyce: Mais ou menos em que época?  

Lúcia: Ah 70... 70 olha! No... 81.., 88. Não, 81 não. 86 eu comecei nessa escolinha com 4 



 

 

crianças. Em 88 tava no auge de Pedagogia, de cursos, eu tava muito, muito, muito inserida. E 

depois eu, essa escola de salesianos, ela fechou, ela fechou. E ela virou uma obra assistencial 

de meninos de rua e eu fiquei lá até o último dia dessa escola. E depois eu fiquei só com a 

particular. E logo que eu fiquei só... 

Joyce: A de salesianos era pública? 

Lúcia: Não era ela particular, eu tinha uma particular e uma pública. 

Joyce: Aí, fechou a particular? 

Lúcia: A particular fechou. 

Joyce: E você ficou só com a pública? 

Lúcia: Eu fiquei só com a pública. E logo eu casei, tive meus filhos. E aí, o que que 

aconteceu? Lá na prefeitura de Campinas, eu, é... eu era estável. Né? Então todo. Não, não é 

estável, não era estável. Eu era concursada, mas eu não tinha estabilidade porque eu estava 

esperando o meu número chegar, eu fiquei 8 anos nessa situação, mas eu aprendi muita coisa, 

porque na prefeitura, a gente faz uns grupos de estudo assim que ia mais ou menos uns três 

meses, você ganhava o diploma, o certificado e ainda você ainda recebia pra fazer aqueles 

cursos. Foi uma riqueza assim de coisa que eu aprendi. Então eu fiz projeto meio ambiente em 

2 anos, eu fiz o projeto de educação sexual, fiz trabalhos que envolviam a alfabetização, muita 

coisa, jogos matemáticos, muita coisa. E aí depois, eu vim para Belo Horizonte e nesse tempo 

que eu fiquei desempregada, eu fiquei 7 anos desempregada, eu fiquei meia fora, minha filha, 

porque eu, eu... fiquei muito desesperada, porque eu sempre fui muito ativa, mas eu não 

parava de ler as coisas, eu ia na internet, procurava as coisas, e aí eu fiquei tão assim que eu 

comecei a ajudar numa creche. Na creche eu dava atendimento duas vezes na semana para 

meninos que tinha dificuldade de aprendizagem. Eu ia lá ajudar. E nessa creche também 

chegou uma pessoa para ajudar. Essa creche, que é uma professora Waldorf, que já tinha 

levado uma turma e ela me viu, conheceu, conversou comigo, um dia só. Nós ficamos umas 

duas horas conversando, ela virou para mim e falou assim: eu acho que você combina muito 

com a Escola Waldorf. Eu falei: é? Manda o seu currículo lá. Mas eu nem sabia o que era isso. 

O que era a Escola Waldorf. Que metodologia era a Escola Waldorf. Mas é muito interessante, 

porque aí, eu lá em casa, eu tava lendo tudo de Steiner. Steiner, lendo Steiner, lendo isso, 

como era a pedagogia, assim... Foi divertido. Quando eu cheguei aqui, a escola era waldorf. 

Eu cheguei aqui, elas me convidaram para ficar 10 dias na escola, para andar em todas as 

salas, eu fiquei no jardim 3 dias, aí eu fui subindo, 1º, 2º, 3º, 4º até... naquela época tinha... 8º 

ano. Naquela época tinha 8º, não tinha 9º. Eu fiquei... fiquei maravilhada com a escola, fiquei 

maravilhada era tudo que eu sempre quis na minha vida e eu acho que chegou numa fase da 

minha vida também, numa fase que eu já tinha, né? Quase quarenta anos, né? Então, pra mim 

foi muito bom, porque a gente tem outra visão das coisas, né? Eu fiquei encantada com a 

escola, tudo completamente diferente, como vem o conteúdo era diferente, o jeito que você 

lida com os meninos diferente, o jeito que você organiza a sala diferente, tudo.  A organização 

da escola é diferente, os professores que lidam com a escola, né? E aí, eu... elas me chamaram 

depois de uma semana, que eu fiz o estágio, eu fui embora, elas não falaram nada, depois de 

uma semana elas ligaram, me convidaram para ser auxiliar e cuidar de uma... de duas crianças 

de inclusão. 

Joyce: Hum hum. 



 

 

Lúcia: Eu eu topei, né? Ganhando muito pouco. Muito pouco, só pagava a minha gasolina. 

Mas eu vim, porque eu fiquei muito entusiasmada com a escola. E eu queria trabalhar, eu 

queria voltar a lidar com os meninos, né? E aí eu fiquei com esses meninos, nessa turma, eu 

fiquei três anos com eles. 

Joyce: Acompanhando... 

Lúcia: Acompanhando esses meninos. Depois eu fui para uma outra turma e aí cada ano 

melhorava um pouquinho. Aí, um ano eu, eu fui registrada como auxiliar, que eu não era 

registrada, eu era a gente tava só para conhecer, como se fosse uma, uma, uma, como se diz, 

uma estagiária mesmo. 

Joyce: Hum hum... E nesse período, você já tava fazendo a formação Waldorf ou não? 

Lúcia: Não, eu comecei a fazer a waldorf uns dois anos depois quando começou. Porque teve 

o preparatório no ano seguinte eu fiz o preparatório e depois começou a pedagogia. Aí eu 

comecei fazer Pedagogia Waldorf. 

Joyce: Então você ficou mais ou menos assim, um ano em 

Lúcia: É... lendo, já começava a pegar livro na escola para ler. É... tinha alguma palestra que a 

gente podia participar, eu ia... E os preparatórios também eu participei de preparatórios. E 

depois, cada ano melhorava um pouquinho, aí eu fui contratada como professora auxiliar da 

escola inteira. Então até o nono ano eu substituía. Então foi aumentando a minha 

responsabilidade. Eu já fui me colocando dentro da escola. Eu já fui sabendo lidar, dar uma 

aula, saber da trimembração da aula, da aula trimembrada, né? 

Joyce: O que é uma aula trimembrada? 

Lúcia: É você ter a, todos aquelas etapas da aula. Você não chegou aqui, eu não dei o ritmo, 

eu não fiz a ora..., o verso, fiz o ritmo, falei o verso, falei, fiz a retrospectiva, e depois eu 

comecei a aula principal dando o fazer? 

Joyce: Isso. 

Lúcia: Então tudo é a hora que a gente sente, pensa e faz.  

Joyce: Ah tá. 

Lúcia: Do fazer, do pensar e do sentir.  

Joyce: Entendi. 

Lúcia: E aí, aí eu podia entrar dentro de uma sala de aula, né? Porque você tinha que entender 

de tudo isso. Aí eu fiquei muito, ficava em salas com os professores, aprendi muita coisa. E aí, 

é... aí... eu fui ficando segura, elas também foram ficando seguras do meu trabalho.  

Joyce: Hum hum aí você pegou uma classe. 

Lúcia: Aí eu fui convidada para pegar uma sala e assumir essa sala, que foi em 2011, meu 



 

 

primeiro, primeiro ano, né, da minha turma. 

Joyce: E, agora, mais especificamente sobre a formação Waldorf... 

Lúcia: Eu fiz o... eu fiz a pedagogia waldorf, que foram quase quatro anos, né? 

Joyce: Aqui mesmo? 

Lúcia: Aqui. Eu me aper... Minha turma foi a primeira turma que teve aqui na escola. Muitas 

pessoas fizeram. Todo mundo que não tinha entrou. E... terminou a minha formação que foi o 

ano passado. Eu já entrei na curativa.  

Joyce: Mais quatro anos? 

Lúcia: Mais quatro anos. Pedagogia curativa, mais quatro anos. 

Joyce: Então agora você tá fazendo a curativa? 

Lúcia: Estou fazendo a curativa... E fora isso assim, a gente, a gente, eu ainda não consegui, 

mas ainda vou conseguir, porque a curativa geralmente é nas férias, nos grandes feriados, é... 

carnaval, né? E também, ahhnn a federação ela oferece congressos no meio do ano, todo ano 

tem... E tem vários cursos que você pode fazer em outros lugares do Brasil. Até fora, né? Tem 

muita coisa, oferece muita coisa na pedagogia waldorf pra gente, né? É só a gente conseguir ir 

fazer... 

Joyce: Essa formação é financiada pelo próprio professor ou pela escola? 

Lúcia: Não, a gente, a gente. A gente pode ganhar às vezes um pouquinho da porcentagem, 

uma ajuda. 

Joyce: E que que você viu assim, é, o que essa formação tem de diferente de uma graduação? 

Lúcia: Essa formação, da graduação? Ahn, porque ela tem a antroposofia, né? Que a 

Antroposofia, ela sustenta nossa pedagogia, então a medicina antroposófica, como ela vê a 

criança no seu desenvolvimento é completamente diferente. Porque a gente não vê a criança 

só intelectualmente. A gente vê a criança no físico dela, equilíbrio. Ela corre, ela pula, tá? Ela 

sabe sentar? Então isso é uma avaliação também. Você também avalia essa criança no social, 

como ela tá bem no grupo. Como ela lida com as, com as situações. Qualquer tipo de situação. 

Então você avalia essa criança no emocional, no social e no cognitivo também, né? Você viu 

todo o trabalho que a gente faz com a tabuada?  

Joyce: Hum hum 

Lúcia: A gente tem um outro caminho e quando a gente faz a tabuada naquela parte rítmica 

que é a hora que a gente trabalha o corpo, a gente traz a matemática pro corpo da criança, né? 

Que é como a gente vê que deveria ser esse aprendizado da Matemática. 

Joyce: E nessa formação, é..., começa também o contato com a Arte? 

Lúcia: Toda. Toda. 



 

 

Joyce: E como se deu isso? Você já trabalhava com isso antes? 

 

Lúcia: Ah eu sempre gostei muito, sempre. Eu acho que, eu acho que por isso que eu gostei 

muito da pedagogia, porque eu tinha muito muito esse lado assim criativo, sempre tive. Desde 

menina, inventando sempre as coisas e quando eu vi que podia fluir ao mesmo tempo de dar o 

conteúdo e ter o artístico, né? Porque tem gente que fala, mas lá é tudo arte. Arte mas olha a 

matemática ela é pesada. A língua portuguesa ela é pesada. Então, a Arte ela vem para dar 

esse equilíbrio e mesmo no curso de formação a gente percebia que tinha dia que a gente 

ficava duas horas e meia três ouvindo palestra, aí você saía, você ia para uma eurritmia, saía 

você... 

Joyce: Então, durante a formação você já vivenciava isso.  

Lúcia: Você já ia para uma aquarela, você ia para uma modelagem, você entendeu? Então flui 

também na própria formação do professor. Pra você sentir mesmo o que realmente é. E 

quando você trabalha com o artístico, você tem a técnica, mas você também tem um tanto de 

sentimento que envolve o artístico que a gente também estuda tudo isso. A relação das cores, 

né? Da textura... Um tanto de coisa, você isso no artístico. 

Joyce: Assim... pra você, o que é a Arte para a Lúcia? 

Lúcia: Olha eu, eu hoje vejo que a Arte é a respiração do mundo mesmo, do mundo que tá aí 

fora, né? Então é você observar a natureza para mim é uma arte. Você saber é... ouvir uma 

música é uma arte. Você saber ouvir essa música e sentir essa música do jeito que ela é, do 

jeito que você acha que ela é, né? Porque é cada um, né? É... numa dança, né? As cores para 

mim em todo lugar ela tem uma representação artística. De qualquer jeito como elas se dão 

uma com a outra na sua, na sua, como se diz, é... Forte, claro, junção 

Joyce: Tom... 

Lúcia: Tom... Tudo isso para mim é um artístico que está no mundo, né? Bom eu sei lá se eu 

te respondi, mas eu acho que a arte ela, ela ajuda a gente a viver. A arte de você conviver, é 

uma arte. Você conviver. A questão dos temperamentos para mim foi fantástica quando eu 

cheguei aqui e vi aquilo, porque pra mim você saber do temperamento dos seus alunos é você 

não julgar a criança, tá? Você não julga a criança se você que aquele menino é um menino 

colérico, você sabe que aquele menino é um menino fleumático, você não julga, você vê dum 

outro lado da coisa e você vai ajudar essa criança equilibrar isso, né? Calma... Vamos! Você 

vai ajudar e isso é uma arte. Você entender isso, sacar isso.  Pra mim tem que ter esse dom 

artístico mesmo. Pra você perceber isso, essa sensibilidade, é uma sensibilidade a arte.Então 

seria como se colocar no mundo né, nas diversas formas. (aproximadamente 15’) 

Joyce: É... O que que seria, então, ensinar artisticamente? 

Lúcia: É... Você trazer aquele conteúdo ahn... com um pouquinho mais de... uma flexibilidade, 

de outra forma, ele chega de outra forma. Ele chega numa roda brincando, batendo, falando, 

não só no papel. Ahn... Uma vez no primeiro ano, eu estava dando uma forma que era assim. 

Joyce: Um caracol. 



 

 

Lúcia: É um caracol... E aí nos fomos para a mata com os meninos, eu fui para a mata com os 

meninos, chegou lá, um aluninho viu uma folhinha, que era ela toda igual ao caracol. 

“professora olha nossa forma aqui”, né?  Então eu acho que o, o aprendizado ele vem e a 

gente vê ele em outros lugares, não só aqui, né? Então você me perguntou...? 

Joyce: O que é ensinar artisticamente? 

Lúcia: É ele ter esse olhar daquilo que ele tá aprendendo em outros âmbitos, né? Não querer 

estimular completamente o cognitivo apenas... 

Joyce: Hum hum 

Lúcia: Entendeu? E o ensinar, o artístico, você, o conteúdo, como ele se coloca na aquarela é 

muito importante, como que ele faz a pincelada, o tom, o tanto de água, o tanto de tinta, né? 

Ele saber fluir isso, como ele se coloca na postura dele, como que ele lida com o material... 

Isso pra mim, ele tá aprendendo ali. Tem um conteúdo ali, né? 

Joyce: Então eu poderia chamar de cognitivo e? 

Lúcia: É artístico mesmo. Eu acho que é, é como você vê isso e... Isso de outras formas, não 

é? 

Joyce: Agora especificamente na literatura, na sua vivência, no cotidiano mesmo o que que é a 

Arte para a Antroposofia, o que é a Arte pra pedagogia waldorf, o que que é a Arte no seu dia 

a dia? 

Lúcia: O que é a Arte para a Antroposofia?.... 

Joyce: Pode trazer para perto de você, assim o que que é arte dentro da pedagogia waldorf? 

Lúcia: Ah... ela... ela... ela... ajuda, que nem a música ela ajuda o menino ficar centrado, ele 

centrar, se organizar internamente, né? Então a música ela se dá aqui nessa parte do sentir, do 

sentimento. Ela organiza tudo quando ela sabe o tempo que ela vai tocar flauta, a nota maior, 

a nota menor, aonde é a nota. Pedagogia Waldorf a gente usa a arte em tudo, a gente vê a arte 

em tudo, no mundo, na observação, na música, eu não sei se eu sei te responder isso... 

Joyce: Ah eu acho que meio que tá respondido na... 

Lúcia: Na vida é arte de você lidar com tudo e... e... os sentimentos e... e você conseguir trazer 

um conteúdo, que ele tenha uma respiração, não fica só aquela coisa de papel lá lá  lá lá, você 

vê a criança que é neurossensorial ela pisca o olho, a criança que é fleumática... “professora 

fala de novo, fala de novo professora... “Eu fiz o ditado aqui de tabuada, você vê os 

temperamentos assim no ato... “aiiii, eu não conseguir terminar”. Melancólico...  Sanguíneo: 

“Como que é mesmo professora, dá para você repetir?” né? Eu acho que a arte é ser sensível e 

conseguir captar as coisas de diferentes formas, né? E cada um é de um jeito né... 

Joyce: Deixa eu ver que mais que eu gostaria de te perguntar. Se você interage com essas 

linguagens artísticas. 

Lúcia: Sim 



 

 

Joyce: É... fora da escola, dentro da escola como se dá isso... 

Lúcia: Não tem jeito... A gente... Você sabe que um professor aqui na frente, ele tem que ter 

um andar artístico, um gesto artístico, você na hora que você escreve a lousa, até o jeito que 

você apaga, você traduz uma coisa para a criança. O jeito que você escreve, né? Então você 

vem com o número dois... você está mostrando o movimento, então tudo tem segredo o jeito, 

a roupa que você vem na escola, o jeito que você se coloca, eu não uso preto de jeito 

nenhum... Eu já não usava, né? Então eu procuro trazer cores para eles, quando eu puder eu 

venho de saia, aquela coisa deles verem... 

Joyce: O movimento... 

Lúcia: Né? E não ficar com aquilo colado no corpo, né? Então, e... As cores, eu procuro nos 

gestos também... né difícil muitas horas, mas como você fica na postura do verso, né? O jeito 

que eu conto história, a minha postura, o meu tom de voz, o jeito que eu vou trazer essa 

história... Então é... no você leva isso para sua vida, você carrega, você, quando você faz um 

curso de formação, você nunca mais fica a mesma. Você muda, você transforma um tanto de 

coisa em você, que você começa a se perceber mais. E eu mudei demais, demais, demais, eu 

comecei a perceber “gente como que eu não me incomodava com tal coisa, que me 

incomoda”, como que eu podia, né? Então você começa a ver as coisas de outra forma. Por 

exemplo, você quando você muda a época, a hora que você entrega o caderno, o novo caderno 

para eles, o seu gesto, você entrega de mão em mão, porque aquele caderno é importante, no 

caderno vai vir um tanto de conteúdo novo. Então, você traz uma reverência para eles e eles 

precisam de que a gente mostre isso para eles, né? 

Joyce: O artístico seria... o gesto artístico, a fala artística, seria, eu poderia traduzir como 

respeito? 

Lúcia: Também. Respeito e ele também tem que se adequar a... a cada momento, né? Cada 

momento na hora que você está contando a história, na hora que você tá trazendo um 

conteúdo de matemática “agora prestem muita atenção”, né? 

Joyce: Você falou da música... você falou da aquarela... Que linguagem você traz para 

apresentar os conteúdos? 

Lúcia: Eu trago imagens, imagens maravilhosas, porque é a forma dele se vincular no 

conteúdo é com histórias. Você lembra o armário do Sr. Chico? A história que eu trouxe do 

sítio? 

Joyce: Sim. 

Lúcia: Aquele sítio ele existe desde o primeiro ano, quando chegaram as letrinhas. As 

letrinhas chegaram dentro do sítio. Cada dia eu trazia um episódio da história, eu inventava 

trazia um tanto de imagens lindas para enriquecer aqui dentro. Eles levam. 

Joyce: Essas imagens são a descrição que você faz daquele ambiente? 

Lúcia: É... 

 



 

 

Joyce: Ou é a imagem desenho? 

Lúcia: É.. é desenho... Eu trazia também para o meu desenho, mas é a imagem do conteúdo. É 

imagem do conteúdo. Então quando a letrinha é... r chegou lá, no primeiro ano. Então o Raul, 

ele estava remando no rio e aí eu trouxe uma história que uma tia da vovó deixou eles 

passearem e eles foram e eles encontraram com o Raul. O Raul estava lá no rio remando... 

Né? Então aí contei do lugar, como que ele estava, como que ele fazia com o remo... “ Nossa 

mas o rio estava, com as águas fortes, ele estava é... é... tinha acabado de chover e estava forte 

aquelas águas”. Trazia um tanto de imagem, para aquilo ir lá dentro e ir fazendo isso olha...ir 

na cabecinha e aí ele ficar com aquela imagem do Raul, que chegava a letra r. Todo o nosso 

conteúdo, ele chega a partir de imagens. A gente não dá do nada, nada. Eu não chego e traço. 

Joyce: E a aquarela? 

Lúcia: A aquarela também... Eu trago imagens também. 

Joyce: De acordo com a época? 

Lúcia: É... Por exemplo, agora, neste ano, essas que eu estou fazendo, eu estou trazendo as 

imagens da época do antigo testamento, da criação do mundo. Que eu dei, que foi a primeira 

época.  

Joyce: A noite e o dia... 

Lúcia: É, que foi a criação do mundo, então tem a técnica, tem a técnica. Então, a pincelada é 

uma técnica, os tons é uma técnica, quando as cores se abraçam. Olha a imagem que eu trouxe 

para fazer a secundária, a terciária. Então, quando abraça dá uma terceira cor... 

Joyce: Hum hum. 

Lúcia: Vermelho com o azul quando abraça dá o roxo. Então é essa a imagem que eu trago 

desde o primeiro ano. É... o guardião, ele é o pincel. O guardião é que traz o rei, o rei são as 

cores. Então o guardião vai trazer o rei ultramar. O rei ultramar ele vai, se eu queria que viesse 

do lado esquerdo eu falava “o rei chegou naquele lugar maravilhoso e ele chegou pelo lado 

direito, ele foi chegando, ele foi chegando, ele foi descendo, ele parava, ele andava... E aí vai 

preenchendo. E vou e através dessa história eles vão sabendo aonde vai chegar, que jeito vai 

ser esse azul, ora forte. Eu falava que quando ele parava de andar, ele... era onde ficava mais 

escuro. Porque eu sempre trazia os reis aqui, como se os reis tivessem vindo de outro lugar, de 

outra dimensão e eles vinham para terra. Quando chegava a primavera, os reis vinham para 

ver como que estava na Escola Waldorf chegando a primavera. Aí eu descrevia tudo, as folhas 

estavam mais verdinhas, o [...] já tinham flores, a grama já não estava mais seca, já estava 

toda cheia de brotinho. Então eu trazia todo... eu sempre trago as imagens, histórias 

Joyce: Fora o conteúdo todo, você é muito cuidadosa na escolha das cores da aquarela, eu vi 

também que vocês estão fazendo a horta, né? Na parte da ecologia. Fora essas duas 

linguagens e o conto de história que eu também percebi... 

Lúcia:  História do dia, todo dia tem uma história. 

Joyce: Tem alguma outra que você trabalhe especificamente, por exemplo, os instrumentos, 



 

 

você aprendeu a tocá-los? 

Lúcia: Não. Não, a flauta eu aprendi um pouco, né? Então na próxima época e também dou a 

flauta um pouco para eles. 

Joyce: Ah tá. 

Lúcia: Eu tenho uma dificuldade muito grande com a flauta, mas o professor de sala, ele 

também tem que ajudar um pouquinho, porque eles me veem na flauta completamente 

diferente do que a professora Mariana e ninguém deixa de tocar, ninguém brinca, é uma coisa 

fora da realidade. Então a minha pessoa, ela faz a diferença em certas horas. Então eu me 

coloco um pouco na música dentro da minha limitação. Né? Que mais? 

Joyce: E como você aprende essa flauta? 

Lúcia: Ah, no curso de Pedagogia Waldorf, você tem aulas de música, você aprende e toca. 

Joyce: Eu vi também você acompanhando a professora... é 

Lúcia: Fral Gobel. Então, porque ela dá tutoria de Artes pra gente, todo mundo que tiver... 

porque ela é formada, ela tem formação. Então, por exemplo, eu... essa aquarela que eu fiz, 

essa aqui também, eu fiz com ela antes e ela me dá os toques, né? 

Joyce: Como orientar... 

Lúcia: Como orientar, eu falei Ana “eu posso” por exemplo, eu queria ter usado um pincel 

mais fininho pra fazer as estrelas aquele dia. Ela disse “Não. Ainda não.” Né? Ainda não 

chegou ainda o pincel fino. Então, ela dá os toques, né... 

Joyce: E aí na Música também tem alguém que você possa recorrer? 

Lúcia: Quando eu preciso sim, eu já tive aula primeiro ano, eu tive aula o ano inteirinho com 

a professora Mariana, fora o seminário eu ia toda semana na casa dela, ela me ajudava e ao 

mesmo que ela estava trabalhando a música pra eu trabalhar com os meninos, ela estava 

trabalhando a música em mim, né? Que eu tinha um tom de voz alto, mais alto ainda do que 

eu tinha, né? E eu também tinha mais ansiedade do que eu tenho, então ela me ajudou a 

trabalhar tudo isso, é... Porque o primeiro ano, também é um ano muito difícil, porque eles 

chegam de tudo quanto é lu... cada um chega de um lugar, né? E até eles tomarem forma, 

tomar forma é chegar no lugar mesmo. Então demora um pouco. Eles ficam meses sem 

nenhuma aula de matéria 

Joyce: O que é chegar no lugar? 

Lúcia: Saber sentar, saber levantar, saber a hora de ir no banheiro, tudo isso, todas as regras... 

é forma. Então, usar o caderno, então. E tem salas que tem mais forma do que outras. Por 

que? Porque o professor às vezes consegue dar mais forma ou porque a configuração da 

esco... da sala muitas vezes não, não ajuda, ou às vezes até ajuda demais. Essa sala sempre 

teve muita forma, a minha sala, porque eu sou assim. Mas eles tem uma coisa deles também, 

casou aí, entendeu? E...Então assim, lá... Eu falo uma vez o avental é ali. Então você vai ver 

dificilmente tem uma coisa fora do lugar. Então eles já têm forma, né? Saber na hora da 



 

 

música que não pode falar. 

Joyce: E a Arte ajuda na forma? 

Lúcia: Ajuda, muito muito, a música ajuda demais, a aquarela também 

Joyce: Seria o principal recurso para a forma? Não, né? 

Lúcia: Não. Não. Eu acho que também depende muito da criança, né? Do que a criança 

Joyce: E o ritmo? 

Lúcia: O ritmo ajuda muito. Ajuda muito. 

Joyce: Você também aprendeu a fazer aquilo...? 

Lúcia: Na... na... Pedagogia. Não, a gente tem os ritmos que são assim, é... elaborados para 

determinada época, né? O de Matemática, o ano passado, eu fiz mais ou menos isso, só que eu 

fazia umas coisas mais lúdicas ainda. 

Joyce: Hum hum 

Lúcia: No ano passado. É... inclusive eu nem estou muito lúdica, né? Porque, às vezes, eu 

bagunçava com eles mesmo o ritmo e eles ficavam super bem. Então, se você acha que se 

você pegar os moleque, mandar rolar e depois mandar sentar e fazer uma coisa de 

concentração e você achar que eles não concentram, é mentira. Porque é aí que eles vão fazer 

melhor, né? Então, o ano passado, eu tinha além do ritmo diário, eu tinha dois dias de aula de 

jogos. Nós temos uma apostilona assim, maravilhosa, com jogos e eu peguei os jogos que eu 

achei mais interessante. Eu cheguei dar quase trinta jogos diferentes para os meninos e 

mandei. 

Joyce: Dentro da... 

Lúcia: Dentro da pedagogia é... é. E... assim, e tinha que vir com roupa adequada para os 

jogos, roupa confortável, tênis confortável, porque a gente pula. A gente corria... Fazia muita 

coisa. E depois eles tinham aula, depois de jogos, as melhores aulas eram depois de jogos, 

sabe, então, enganam... 

Joyce: Eu vejo muito o gongo, um sininho, um xilofone, é xilofone? 

Lúcia: Xilofone. 

Joyce: Eu acho que você já tocou também... 

Lúcia: Eu tenho tambor. 

Joyce: Tambor. 

Lúcia: Eu também tenho o címbalo ali dentro, depende da época 



 

 

Joyce: Você vai usando isso conforme você vai... 

Lúcia: O recurso que eu quiser usar, o tambor eu gosto do ritmo, esse aqui, eu fico na... na... 

pra história. 

Joyce: Sobre o ritmo, danças circulares também é ritmo? 

Lúcia: Pode, quando chega próximo à festa junina a gente traz alguma coisinha que envolve, 

que... O pessoal já está trabalhando algumas coisas no ritmo que vai entrar dentro da música. 

Joyce: Os versos também são ritmos? 

Lúcia: Não. Os versos na verdade, os versos... Ele faz parte da.... da... do sentimento da 

palavra, eles saberem se colocar, você viu que eu trabalho a pontuação, que tem uma 

respiração. A criança que precisa de ritmo, você não põe ponto, nenhuma vírgula. Que é 

aquela criança que não pega na primeira, sabe?  Então você tem que estimular essa criança. E 

aquela que tem que mandar parar, né? E dentro do.. do... do verso tem o que você quer 

trabalhar com a criança, né? Tem o intuito daquilo, está guardadinho dento daquele verso, né?  

Uma mensagem que ele vai falar o ano inteiro, que aquilo interioriza dentro dele.  

Joyce: Lúcia, da... da... do processo de avaliação assim deles, você já comentou comigo que é 

contínuo, que tem observação, que você faz relatórios, tem mais alguma coisa que você queria 

falar sobre isso? 

Lúcia: Olha, eu... eu... eu avalio época por época. Eu faço uma observação, né? Eu avalio a 

criança como que foi a matemática naquela época, se ela deu conta por exemplo, da tabuada 

tal, se ela conseguiu fazer os deveres, se ela conseguiu fazer um ditado bem, né?  E a gente, já 

sabe mais ou menos, né? Aqueles que dão conta e eu avalio isso, eu avalio os deveres de casa, 

avalio. A criança tem que em casa já começar, desde o primeiro dia de aula do primeiro ano 

eles levam dever de casa. Porque a criança ela vai se educando, ela vai se organizando em 

casa, ela vai se preparando para lá na frente chegar aqueles deveres, os estudos mais 

complicados, né? Que vai acontecer mais pra frente, já está acontecendo, então ela tem que ter 

o horário de estudar, tem que ter o lugar... Isso a gente pede na reunião de pais, desde o 

começo 

Joyce: E aí você vai pondo em forma de relatório ou é mais para você no final do ano... 

Lúcia: Relatório... isso.. Meu. É... eu faço as minhas observações e quando precisa eu chamo 

os pais eu já chamei. Eu tenho reuniões direto para alguma criança que está precisando de 

ajuda. Crianças que precisam de terapia, não só terapia psicológica, terapia física. É... e 

alguma coisa que está faltando na criança a gente já conta para os pais, pede ajuda, a médica 

ajuda, porque a médica também observa a criança. Não é uma coisa do nada. 

Joyce: Os pais tem acesso a essa avaliação com que frequência? 

Lúcia: No final do ano vem um boletim, todo escrito, duas, três folhas, só falando da criança 

da minha parte. Depois a fral Gobel escreve o dela, a de Inglês escreve o dela... 

Joyce: Fora isso é essa manutenção da relação mesmo de ir chamando conforme... 



 

 

Lúcia: É... É ... Isso. A intervenção é diária. Diária, diária, diária... 

Joyce: O principal referencial das atividades que você seleciona... dos contos que você conta, 

das aquarelas que você propõe são da Federação? 

Lúcia: São da Pedagogia Waldorf. 

Joyce: Da pedagogia Waldorf? 

Lúcia: É. É porque cada ano tem os contos específicos. Eu não dar qualquer conto no segundo 

ano, no terceiro. 

Joyce: Nem qualquer cor, nem qualquer tipo de arte? 

Lúcia: Nada. Tudo tem uma programação. Nada é aberto. Eu não decido nada. Então assim, 

eu decido a forma que eu vou trazer as imagens, né? Mas eu tenho a minha programação, eu 

tenho que trabalhar secundárias, as cores secundárias no segundo ano. 

Joyce: Decide como você vai fazer isso... 

Lúcia: Isso, então tem o currículo de arte de cada ano. E esse currículo, ele. Ele... ele caminha 

lado a lado com o desenvolvimento que aquela criança tá passando naquela época. Muito 

lindo isso, então a gente não faz nada que ela não dá conta ainda. Que ela ainda não 

desenvolveu dentro dela. Que ela ainda não amadureceu dentro dela. Então as coisas 

caminham lentamente, né? A gente não dá nenhum passo maior do que a perna.  

Joyce: Ah... e aí fora a....? Esse material vem para a escola, vem para você...? É selecionado 

pela equipe pedagógica, como é? 

Lúcia: Esse material ele vai chegando... é... a gente tem tutoras que vêm de outros lugares, de 

outras escolas, de São Paulo. A gente, muitas delas, a gente já teve tutoria, são pessoas que já 

levaram mais de uma vez a turma, pessoas experientes, elas nos ajudam com todo esse 

material... a gente busca esse material em algum lugar, a gente manda também fazer tradução 

de material que a gente tem necessidade. Muito material vem de fora, todo material vem de 

fora. Então já tem muita coisa que já foi traduzida e vai indo para outras escolas, né? 

Joyce: E fora esse material da Waldorf específico tem outros que você usa também? 

Lúcia: Muito pouca coisa. Não... Talvez uns exercícios de Matemática que eu pego desses 

livros tradicionais, algumas coisas de língua portuguesa. Mas a forma como a gente ensina, 

hum, metodologia, né? A didática é nossa. 

Joyce: A filosofia... 

Lúcia: A filosofia é nossa. 

Joyce: É... Dentro da sala assim qual é a maior dificuldade de trabalhar com essas linguagens 

todas? É autoeducação mesmo? 

Lúcia: Você está falando isso, para mim? 



 

 

Joyce: Para você. 

Lúcia: É pro professor, para o professor é a autoeducação todo ano, todo minuto, a sua... é 

você, como você se coloca. 

Joyce: E especificamente com relação a arte? 

Lúcia: Que eu tenho dificuldade?  

Joyce: É. 

Lúcia: A música, eu tenho mais é com a música. Porque eu nunca toquei nenhum instrumento, 

né? Então eu não tenho facilidade. Mas, eu consigo trabalhar bem com eles. 

Joyce: Você traz sempre? 

Lúcia: Eu trago aquilo que eu dou conta e eu estudo muito. 

Joyce: E dentro dessa divisão, eu vi já aqui, algumas séries que tem modelagem, outras não... 

Alguns tem marcenaria, né? 

Lúcia: É o currículo de cada ano. 

Joyce: Hum...De acordo com a complexidade e a capacidade do desenvolvimento da criança 

daquela época. Algumas atividades dessas que você faz, elas tem que aparecer todo dia? 

Deixa eu ver como eu me faço clara. Dentro das linguagens: desenho, aquarela... 

Lúcia: Você tá falando linguagens, você tá falando... 

Joyce: Da arte. 

Lúcia: Do conteúdo? 

Joyce: Das artes. 

Lúcia: O desenho de formas aparece até o final e se possível diariamente. 

Joyce: Semanalmente, toda semana teria que aparecer o que? Ou não tem essa...? 

Lúcia: Não. O ritmo é todos os dias também... 

Joyce: A aquarela é semanal? 

Lúcia: Semanal. A aquarela é semanal. Agora que eles têm o trabalho com o corpo lá, com a 

professora duas vezes na semana. Mas o ano passado também tinha em forma de aula de 

jogos. E depende de cada época né? 

Joyce: Tem alguma que tem que ser feita só uma vez no mês...?´ 



 

 

Lúcia: Não... Não... 

Joyce: O teatro é com que frequência? 

Lúcia: O teatro é uma vez ao ano. E aí a gente já prepara eles um mês antes. Um mês e meio 

antes já começa a trabalhar as falas na hora do ritmo. Eles vão decorando. Eles vão repetindo.  

Depois a gente vai arrumando essa repetição, a gente vai deixando mais bonita. Eles rapidinho 

começam a falar sozinhos, sem papel na mão. 

Joyce: É eu percebi. Têm uma memória muito... 

Lúcia: É porque a gente, quando eu dava forma no primeiro ano eu falava “ essa forma aqui 

que nós aprendemos hoje, vocês vão fazer de dever de casa” 

Joyce: É isso que eu ia te perguntar. Muitas vezes a tarefa tem alguma mensagem que não está 

escrita. 

Lúcia: Escrever uma história... 

Joyce: Eu percebi assim, “vocês vão usar tal cor para fazer isso”, e isso não estava escrito na 

tarefa. 

Lúcia: Não... Imagina! Isso é ridículo escrever. 

Joyce: Então a criança vai ter que prestar atenção. 

Lúcia: Vai. No que eu estou falando, e aí você vê aquele que nem no tapetinho, são aqueles 

números de 301 até [...], que é um que eu falei “ o primeiro é azul, o segundo é vermelho, e aí 

continua, azul, vermelho, azul, vermelho”. O Luke fez inteirinho de verde. Eu sei que ele não 

ouviu porque ele não ouve mesmo, né? Então você vê que as dificuldades da criança ela vai 

carregando até uma hora que a gente consegue arrumar isso. 

Joyce: Do projeto pedagógico da escola, do documento em si, como que vocês... os 

professores tem participação nisso? Do que vai ser feito naquele ano... 

Lúcia: Não muda muito, porque eu vou pro quarto ano e fazer todo trabalho do quarto ano que 

já tem tudo planejado dentro da pedagogia waldorf. Aqui, e a escola de São Paulo, e a escola 

da China trabalham a mesma coisa no quarto ano. 

Joyce: E esse material é da federação, não? 

Lúcia: Esse trabalho ele vem, não é da Federação, ele vem das escolas waldorf. 

Joyce: Da associação? 

Lúcia: Não ele vem da Alemanha, das escolas, das primeiras escolas que desenvolveram. 

Joyce: Entendi. 



 

 

Lúcia: É um currículo Waldorf. 

Joyce: E o material deles para sala de aula, o giz, o tijolinho, é... os aventais, você que 

seleciona os materiais do ano ou os materiais são determinados? 

Lúcia: É... Mais ou menos, você seleciona, porque o tijolinho eles vão usar. É um material 

artístico, né? O tijolinho, o bastão e o lápis ele vai indo, né? Agora ele está no grosso, depois 

ele vai ficando  mais fino, né? A caneta vai no ano que vem, a caneta de... tinteiro. Então a 

gente faz um caminho. Eu selecionei aquelas cores porque eu achei. Tem professor que deixa 

livre, deixa a criança escolher qualquer cor. E eu escolhi um estojo que eu achei que deveriam 

ter aquelas cores, que eles precisariam. Eu quis. Só o preto que não entra ainda. O preto é só 

no sexto ano. 

Joyce: Essas cores foram indicadas para você ou... 

Lúcia: Não, aí não. [...] Eu fiz um trabalho no primeiro ano com as cores. Eu trabalhei 

primeiramente com três cores, aí foi chegando... Ensinei eles a mesclarem, encontrar outros 

tons. Tudo isso você deixa a criança mais sensível, mais perceptiva das coisas. 

Joyce: Estou pensando se tem mais alguma coisa. As imagens que você traz para sala, esses 

quadros, aquilo são... É Maria, né?  

Lúcia: É... É uma madona, é uma mãe.  

Joyce: Ali e aqui também. Tem esse que você disse que foi sua mãe que fez... 

Lúcia: Esse quadro é meu, eu quis.  A fral Gobel que desenhou, ela vende essas molduras, e 

eu quis essa pra minha sala. Então eu trago imagens que possa trazer uma mensagem bonita 

para os meninos, né? Então, esse aqui ele tem a ver com o trabalho, porque esse ano a gente 

vai trabalhar as profissões. Ali tem o trigo, isso já é um material do terceiro ano, não é meu, 

tá? Então tem o trigo que nós vamos plantar o trigo. Aqui também é um trabalhador. Essa 

madona eu ganhei. Ela é da minha sala. Essa madona é da Elisa, ela vai embora, mas ela é da 

sala. Tem que ter uma madona na sala. A madona ela representa, e é muito bom ficar claro 

isso, porque já deu problema, porque eu tenho alunos evangélicos que vem estudar aqui, não 

sei porque. Porque uma escola que fala de espiritualidade, você trabalha espiritualidade o 

tempo inteiro, né?  Você não fala para os meninos, né? Mas quando você conta um conto de 

fadas tem espiritualidade. Tudo que vem do nada, não vem do nada. Ele vem de algum lugar, 

né? Uma força vem de algum lugar. E essa madona, ela representa o quê? Alguém que está 

cuidando... que está cuidando. Olha o jeito que ela abraça esse menino, o jeito que ela segura 

esse menino. Olha o olhar dela, né? É isso que a gente quer transmitir com essa madona, não 

é? Agora, chegar para os meninos e falar “ah...”. Porque os evangélicos não gostam da nossa 

senhora. Não acreditam, né? E a gente precisa falar que ela tá ali para transmitir isso. 

Cuidado... Isso tem em todas as salas, até do jardim. 

Joyce: A característica do segundo setênio, a principal, é o desenvolvimento do corpo astral... 

é o sentir, né? É... a arte nesse momento seria, é... talvez o conteúdo, vamos dizer assim, mais 

importante? 

Lúcia: É o básico, né? Depois a coisa lá para frente, ela só vai aumentando, né? Vai 

aumentando cada vez mais, eles vão conhecendo mais em cima de tudo isso. Depois chegam 



 

 

outros tipos de aquarela. Chega a aquarela seca, então aí vai chegando. Então eles conheceram 

as cores, a lidar com o pincel, com tons, né? Então, daí, a gente vai caminhando. Vai 

chegando formas, aqui já tá começando a chegar algumas formas, né?  Então primeiro eles 

vivenciam as cores, as junções, isso é muito lindo para a criança. Depois ela vê a aquarela 

dela, olha a minha aquarela como que ficou, olha o tom de azul. 

Joyce: Para sua própria organização, você mantém, vamos chamar de plano de aula, mas cada 

lugar chama o documento de um jeito, né?  

Lúcia: O meu planejamento diário. 

Joyce: Tem gente que faz planejamento diário, tem gente que faz roteiro mensal, tem gente 

que faz roteiro semanal. É... existe esse currículo que, vamos dizer, que está pronto, né? Que 

você precisa seguir. E aí você fica tirando pedacinhos para ir cumprindo de acordo com a 

época? 

Lúcia: Na época eu tenho que trabalhar, tal tal coisa.  

Joyce: Mas essa época ser agora é uma definição sua ou é uma definição do currículo?  

Lúcia: Minha, eu posso. 

Joyce: Existe isso, você mescla isso. 

Lúcia: Eu posso, flexibilidade eu posso. Eu posso, que nem nesse ano eu tenho que dar quatro 

épocas de matemática e o conteúdo que eu tenho que trabalhar nessas quatro épocas, então eu 

vou repartir todos os conteúdos dessas quatro épocas que tem um determinado tempo, dias. 

De português, que são as épocas das profissões, do antigo testamento com a criação do 

mundo. E vai chegar agora a época da... do cultivo da terra. Isso eu decido, eu posso decidir. 

Eu podia ter colocado as profissões no segundo semestre, eu preferi agora... Então, porque eu 

acho mais importante agora, porque eles vão sair muito de sala por causa da horta. 

Joyce: E você conversa isso com a tutora? 

Lúcia: A minha tutora me ajuda. Me ajuda muito porque ela é uma pessoa que já levou turma, 

ela saca das coisas, ela sabe, né? Lúcia faz assim assim que é melhor pra você. Por exemplo, a 

época de cultivo da terra, eu tinha colocado Matemática e profissões, ela falou assim 

“nananão, põe cultivo da terra, profissões e matemática, porque senão eles vão sair demais, 

porque sair demais.” Então a gente pensa em tudo isso para eles se acalmarem, senão acaba 

até se perdendo no meio desse caminho de tanta coisa. Desorienta os meninos. Então, a gente 

traz uma matéria que centra mais e uma que sai mais, né? 

Joyce: Expansão e contração. 

Lúcia: É. E aí eu vou ter o cultivo da terra, que eles vão para horta todos os dias, aí vem a de 

profissões de depois vem a de Matemática. Porque Matemática é considerada uma época que 

sai muito, a gente pensa muito com o corpo, sai muito. 

Joyce: Bom, professora Lúcia muito obrigada pela sua atenção. 



 

 

Lúcia: Agora eu acho que você poderia sentar com a professora de Música para ela falar um 

pouco da música. 

Joyce: Eu já conversei com ela. Ela pediu p gente conversar semana que vem. 

Lúcia: Isso, vai pegando essa parte artística que elas vão te ajudar mais do que eu, tá? 

Joyce: Agora, esses materiais assim, o violino, eu vi que alguns são individuais. 

Lúcia: Não, o violino não. Isso daí é da... da escola. 

Joyce: Que outros materiais são da escola? 

Lúcia: Tudo que está aqui é da escola. A bota é deles. Todo o material, o caderno, eles 

compram, né? E aí eles encapam, os pais encapam. 

Joyce: Os tijolinhos também são por conta deles, o giz..., né?  

Lúcia: Isso. Cada um tem o seu que é o material individual. Da escola é todo esse material 

que tem de mesas, carteiras. 

Joyce: Pincéis, guache? 

Lúcia: Isso é material da sala. 

Joyce: E aí é comprado pela escola? 

Lúcia: Pela taxa de material dos alunos. Tudo... Eles não compram material, eles só encapam 

os cadernos. Quando precisar de alguma coisa específica. Os tijolinhos sim, eles compram, os 

lápis, nós não temos livros. A gente mesmo que faz o trabalho, a gente que planeja tudo, a 

gente que monta todo todo o planejamento. E o restante a gente põe em pastas. Eu tiro da taxa 

de material que é a taxa da minha sala, você está entendendo? Se eu preciso comprar 

sementes, eu tiro da taxa da minha sala. 

Joyce: Entendi. Aí eu acho que ouvindo tudo isso de novo, escrevendo a conversa... Ficaria só 

mesmo, o registro da fotografia dos cadernos que você me permitir e selecionar. Aí você faz 

como quiser, não precisa ser hoje, eu não sei como está seu tempo.  

Lúcia: Então, você não quer fazer hoje e resolver isso? 

Joyce: Se puder ser por mim tudo bem. Muito obrigada!  



 

 

APÊNDICE B – Roteiro para as entrevistas 

 

Ao professor de classe / de matéria Ao representante da equipe pedagógica 

 

Como você descreve seu processo de 

formação? Quando e como você se 

interessou pela Pedagogia Waldorf? 

 

O que é Arte para você? 

O que a Arte significa para a Pedagogia 

Waldorf, para Antroposofia? 

Como e o que é trabalhar artisticamente 

os conteúdos? 

Queria que você comentasse um pouco 

para mim sua compreensão sobre arte, 

qual a importância dela na Pedagogia e 

no seu cotidiano em sala.  

 

Com quais linguagens artísticas você 

interage cotidianamente dentro e fora? E 

qual(is) delas você considera mais 

relevante para seu trabalho escolar? 

 

Quais dificuldades você encontra ao 

desenvolver atividades artísticas? 

 

Como é elaborado o PPP e como você 

organiza seu plano de aula? 

 

Descreva como realiza o processo de 

avaliação. 

 

Quais referenciais você usa para 

desenvolver seu trabalho pedagógico? 

 

Qual é o seu maior desafio em ser 

professor numa escola Waldorf? 

 

 

 

Como você descreve seu processo de 

formação? Quando e como você se 

interessou pela Pedagogia Waldorf? 

 

O que é Arte para você? 

O que a Arte significa para a Pedagogia 

Waldorf, para Antroposofia? 

Como e o que é trabalhar artisticamente os 

conteúdos? 

Queria que você comentasse um pouco para 

mim sua compreensão sobre arte, qual a 

importância dela na Pedagogia e no seu 

cotidiano em sala.  

 

 

Quais referenciais você usa para 

desenvolver seu trabalho pedagógico? 

 

 

Como é elaborado o projeto pedagógico? 

 

Como é organizado o acompanhamento aos 

professores? 

 

Quais são as estruturas organizadas para o 

desenvolvimento artístico dos professores? 

 

Com que frequência ocorre reuniões 

pedagógicas? 

 

Qual é o seu maior desafio em manter 

estrutura de coordenação compartilhada na 

escola Waldorf? 

 

 

 

  



 

 

APÊNDICE C – Termo de consentimento livre e esclarecido do professor 

 

    

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, __________________________________________________, professor (a) da Escola 

Waldorf , declaro estar ciente e concordar com minha participação na pesquisa intitulada 

provisoriamente de EDUCAÇÃO ESTÉTICA E FORMAÇÃO HUMANA: Arte nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental da Escola Waldorf desenvolvida no Programa de Pós 

Graduação em Educação da UFSJ – Mestrado em Educação: Processos Socioeducativos e 

Práticas Escolares, sob responsabilidade do professor e orientador Dr. Gilberto Aparecido 

Damiano (CPF 045.017.388-71) e da mestranda/pesquisadora Joyce de Oliveira Ribeiro (CPF 

076.876.886-19). 

 

Minha participação nesse estudo consiste em responder a um questionário e talvez participar 

de uma entrevista.  

 

Autorizo também a utilização da minha imagem e voz, captadas pela pesquisadora durante as 

aulas, entrevistas e reuniões pedagógicas EXCLUSIVAMENTE para fins de divulgação da 

pesquisa e JAMAIS para fins comerciais. 

 

Sinto-me esclarecido(a) para participar voluntariamente da pesquisa, sentindo-me livre para, a 

qualquer momento, retirar meu consentimento de participação. Participo, portanto, com meu 

consentimento livre e esclarecido, e por isso firmo o presente Termo. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do professor (a) 

 

Minas Gerais, ____ / _______ / _______.  



 

 

APÊNDICE D – Termo de compromisso 

 

 
 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

Declaro, para os devidos fins, estar ciente e de acordo com a realização da pesquisa intitulada 

provisoriamente de “EDUCAÇÃO ESTÉTICA E FORMAÇÃO HUMANA: 

Arte nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Escola Waldorf” desenvolvida no 

Programa de Pós Graduação em Educação da UFSJ – Mestrado em Educação: Processos 

Socioeducativos e Práticas Escolares, sob responsabilidade do professor e orientador Dr. 

Gilberto Aparecido Damiano (CPF 045.017.388-71) e da mestranda/pesquisadora Joyce de 

Oliveira Ribeiro (CPF 076.876.886-19). 

 

A pesquisa tem como propósito conhecer quais e como são as práticas escolares nos primeiros 

anos do Ensino Fundamental da Escola Waldorf, situada [...]; as condições espaço-

arquitetônicas, recursos materiais e pedagógicos utilizados, a formação e atuação dos 

profissionais envolvidos. Sendo o foco principal o olhar direcionado para a identificação e 

compreensão do papel das linguagens artísticas na formação integral dos alunos. 

 

Declaro, ainda, que conheço e cumprirei com os preceitos éticos, garantindo tempo necessário 

para o desenvolvimento da referida pesquisa e autorizando sua execução. 

 

 

 

 

Minas Gerais, _____ ,____________,_______ 

 

 

________________________________________________________ 

 

Gerente Pedagógica 

Escola Waldorf 

 
 



 

 

APÊNDICE E – Modelo de questionário 

Prezado(a) Professor(a), o questionário faz parte 
pesquisa intitulada: “EDUCAÇÃO ESTÉTICA E 
FORMAÇÃO HUMANA: Arte nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental da Escola Waldorf”. A sua 
colaboração, ao responder às perguntas, será de 
grande valia para realização de nossos estudos na 
Escola Waldorf.  

 

IDENTIFICAÇÃOE ATUAÇÃO  

1. Nome:________________________________________________________________  

2. Data de nascimento: ____ / ____ / _____3. Sexo: ( ) feminino ( ) masculino  

4. Você é professor(a) de classe na Escola Waldorf? Sim( ) Não ( )  

Se sim, em qual ano? _________________________________________________________________  

5. Você é professor de matéria na Escola Waldorf? Sim( ) Não( )  

Se sim, de quais disciplinas e em quais anos? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

6. Há quantos anos você atua como professor(a) na Escola Waldorf?  

_____________________________________________________________________________  

7. Há quantos anos você atua como professor (total de anos na carreira)?  

_____________________________________________________________________________  

8. Você leciona quantas aulas na Escola Waldorf durante a semana?  

__________________________________________________________________________________  

9. Quais atividades relacionadas ao seu trabalho você realiza em casa e quanto tempo dedica a elas 

por semana? ___________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

10. Você trabalha em outra(s) escola(s) atualmente? Se sim, qual(is)? 

__________________________________________________________________________________  

11. Exerce outro tipo de atividade profissional? Se sim, qual(is)?  

_____________________________________________________________________________  

 

QUANTO À FORMAÇÃO  

12. Magistério em nível médio? ( ) sim ( ) não  



 

 

13. Graduação? ( ) sim ( ) não. Se sim, qual instituição, qual o curso e ano de conclusão? 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

A instituição era:( )Pública federal ( )Pública estadual ( )Pública municipal ( )Privada  

De que forma você realizou a graduação? ( ) Presencial ( ) Semipresencial ( )À Distância  

Fez outro(s) curso(s)?  

14. ( ) Aperfeiçoamento/Atualização, curso(s) de _______________________________________  

15. ( ) Especialização, curso e título da produção (se houver) _______________________________  

_____________________________________________________________________________  

16. ( ) Mestrado, qual área e título da dissertação: ______________________________________  

_____________________________________________________________________________  

17. ( )Doutorado, qual área e título da tese: __________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

18.Você participou de alguma atividade de formação continuada nos últimos dois anos? Se 

sim,qual?__________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

19. Participa(ou) de outros cursos/atividades relacionadas direta ou indiretamente ao seu fazer 

pedagógico? Se sim, qual(is)?  

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

ATIVIDADES OUTRAS  

No período de um ano, você 
costuma...  

Sempre  De vez em 
quando  

Quase  
nunca  

Nunca  

20. Frequentar bibliotecas  A  B  C  D  
21. Ir ao cinema  A  B  C  D  
22. Visitar museus  A  B  C  D  
23. Assistir apresentações teatrais  A  B  C  D  
24. Ver apresentações musicais ou 
de dança  

A  B  C  D  

25. Outros: 
____________________  
_____________________________  

A  B  C  D  

 

DO FAZER PEDAGÓGICO  



 

 

26. Qual é a função/importância da Arte na sua prática pedagógica?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
27. Você gostaria de escrever algo que possa colaborar com a minha pesquisa?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
Muito obrigada pela sua atenção!  
Joyce de Oliveira Ribeiro 
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