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RESUMO 
A Educação Ambiental tem trabalhado com a possibilidade de mudança em relação à 
qualidade de vida e está diretamente relacionada ao tipo de convivência que os seres 
humanos mantêm com o meio ambiente e a natureza no que implica atitudes, 
responsabilidades, valores e ações. Suas ferramentas e abordagens procuram 
demonstrar a interdependência e a reciprocidade dentro e entre os mundos natural, 
físico e cultural, os quais permeiam a vida humana e todos os outros reinos da 
natureza (mineral, vegetal e animal). A Pedagogia Waldorf se apresenta como uma 
das alternativas à necessidade de mudança na educação e na sociedade, pois é uma 
corrente pedagógica que se dispõe a educar a partir do conhecimento da 
religiosidade, antropologia humana, senso de estética, responsabilidade amorosa e 
veneração do ser humano a todo restante da natureza. O objetivo deste estudo foi o 
de buscar correspondências, semelhanças e diferenças, entre os conceitos e práticas 
da Educação Ambiental e os da Pedagogia Waldorf para o Ensino Fundamental. Para 
isso, analisou-se as ferramentas, estratégias e metodologias orientadas às iniciativas 
de Educação Ambiental que buscam as mudanças de atitudes e comportamentos 
voltados à relação do ser humano com o restante da natureza que possuem 
correspondência com a Pedagogia Waldorf e suas abordagens a partir das etapas de 
desenvolvimento humano e orientações curriculares. O presente estudo aconteceu 
com base na investigação de referencial teórico e entrevistas semiestruturadas com 
professores/as e/ou ex-professores/as de Pedagogia Waldorf e professores/as 
tutores/as e/ou formadores/as de professores/as Waldorf. Nota-se que há algumas 
correspondências e muitas diferenças a serem observadas entre as duas abordagens. 
A Educação Ambiental é diversa e acontece de forma dinâmica na Pedagogia Waldorf, 
existem algumas práticas comuns e muitas possibilidades para serem desenvolvidas. 
A Agricultura Pedagógica é uma importante prática de Educação Ambiental que já 
acontece na Pedagogia Waldorf e mostrou ter um enorme potencial de se devolver 
quanto à abordagem curricular no cotidiano dessas escolas. Para isso, é fundamental 
que haja investimento em formação de professores/as, permitindo assim que se 
apropriem do currículo disponibilizado. Abordar o tema ambiental e o ecológico nas 
formações de professores é oportunidade para que estes desenvolvam, de forma 
consciente, sua relação individual com o restante da natureza, trazendo intimidade 
para trabalhar com seus/suas educandos/as em suas atividades pedagógicas. 
 
Palavra-chave: Agricultura Pedagógica. Natureza. Antroposofia. Ecologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 
Environmental Education has been working with the possibility of change regarding life 
quality and is directly related to the way that human beings, the environment and 
nature coexist, which concerns attitudes, responsibilities, values and actions. Its tools 
and approaches seek to demonstrate interdependence and reciprocity within and 
between the natural, physical and cultural spheres, which permeate human life and the 
entire biotic community. Waldorf Education presents itself as an alternative to the need 
for change in education and society, as it is a pedagogical line that proposes to educate 
based on the knowledge of religiosity and human anthropology, aligned with a sense 
of aesthetics, caring responsibility and the veneration of the human being amid 
everything else in nature. The purpose of this study was to seek correspondences, 
similarities and differences between the concepts and practices of Environmental 
Education and those of Waldorf Education for Elementary School. For this purpose, 
the tools, strategies and methodologies oriented to Environmental Education initiatives 
that seek changes in attitudes and behaviors were analyzed regarding the relationship 
between human beings and the rest of nature, which have correspondence with 
Waldorf Pedagogy and its approaches from its perspective on human development 
stages and curricular guidelines. The present study was carried out based on the 
investigation of theoretical framework and semi-structured interviews with teachers 
and/or former teachers of Waldorf Education and teachers, as well as tutors and/or 
teachers responsible for the formation of other Waldorf teachers. It was observed that 
there are some correspondences and many differences worth of remark between the 
two approaches. Environmental Education is diverse and happens dynamically in 
Waldorf Education. There are some common practices and many possibilities to be 
developed. Pedagogical Agriculture is an important practice of Environmental 
Education that already happens in Waldorf Education and has shown an enormous 
potential to be developed in terms of the curricular approach in the daily lives of these 
schools. To achieve this, investment in teacher training is essential, thus allowing them 
to create based on the available curriculum. The approach of the environmental and 
ecology themes in the teachers’ trainings are an opportunity for them to consciously 
develop their individual relationship with the rest of nature, establishing an intimacy in 
their work and pedagogical activities with their pupils. 
  
Keywords: Pedagogical Agriculture. Nature. Anthroposophy. Ecology 
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DADOS CURRICULARES DA AUTORA 
 

A autora é mãe há 11 anos. Formada em Engenharia Florestal há 18 anos pela 

Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ESALQ-

USP e Pedagoga Waldorf há 7 anos. Atua com projetos socioambientais e educação 

informal há 20 anos e está no ensino formal há 10 anos. Iniciou na escola formal como 

professora de Educação Ambiental e na Pedagogia Waldorf, como professora de 

Ciências Naturais para o Ensino Fundamental II. Levou uma classe de 1º ao 5º ano 

(Ensino Fundamental I), e atualmente, no ano de 2021, está Professora de Classe do 

7º ano da Escola Waldorf Angelim, Jundiaí-SP, a classe pioneira desta instituição 

rumo ao 8º ano/2022.  

Ao longo desses anos atuando no ensino formal, tem buscado entender e 

motivar a comunidade escolar a se envolver em projetos e ações que aproximem 

adultos e crianças da natureza. Observa curiosamente o quanto os/as estudantes se 

envolvem engajados com esse tipo de abordagem e, mesmo assim, esse assunto 

ainda é difícil, tanto para o colegiado de professores/as, quanto para as famílias e 

funcionários/as de apoio operacional e administrativo. 

Mesmo na Escola de Pedagogia Waldorf, se encontrou frente a frente com 

diversas dificuldades para avançar com esse tema. Nota que, apesar de todos 

concordarem com a urgência dessas ações, a maioria das pessoas se mostra 

resistente a mudar seus hábitos e enfrentar as dificuldades apresentadas para 

transformar a relação individual com a natureza. 

Percebe que apesar da riqueza de possibilidades que a Educação Ambiental e 

o currículo Waldorf trazem, as limitações para mudança de atitudes como, falta de 

tempo, indisposição para o trabalho braçal, medo dos perigos da natureza selvagem, 

dúvida, dificuldades na destinação dos próprios resíduos, cuidado atencioso com 

plantas e animais, entre outros, inibem que ações concretas aconteçam para a 

transformação da realidade apresentada no ambiente escolar. 

Essa foi a motivação para estudar esse tema no mestrado. Na busca de 

compreender o que a Educação Ambiental que vem sendo debatida globalmente tem 

em comum com a Pedagogia Waldorf, em expansão em todo o mundo. Entende que 

as ações práticas são o principal gargalo para essa temática, tão atual e urgente 

quanto desafiadora e exigente de atitudes individuais conscientes no coletivo. 
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1  INSPIRAÇÕES INICIAIS: UMA INTRODUÇÃO A ESSA PESQUISA 
 

Saiu o semeador a semear. Semeou o dia todo e a noite o apanhou 
ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo sem pensar 

na colheita porque muito tinha colhido do que outros semearam.  
(Cora Coralina, 2001) 

 

Desde sua origem, o ser humano é natureza e não há como fazer qualquer 

diferenciação. Essa realidade é espontânea, desde a concepção de um novo 

nascimento até a morte, da necessidade de construir abrigo, conseguir alimento, 

compreender o tempo, se relacionar com outros seres, ou seja, sobreviver. Dessa 

forma, o ser humano e a natureza estão diretamente relacionados em sua própria 

existência compondo o organismo Terra. 

No entanto, desde o final do século XIX, o ser humano vive profunda dicotomia. 

Dificilmente se considera um elemento da natureza, mas um ser à parte, como um 

observador e/ou explorador dela. Esse distanciamento da humanidade em relação à 

natureza está fundamentado nas ações humanas tidas como racionais, além das 

ameaças à sua própria sobrevivência, tais como a escassez de recursos naturais, 

riscos biológicos, aumento da violência urbana, doenças psíquicas, desigualdade 

social, crises de âmbito político e econômico, entre outras. O cenário mundial atual é 

resultado do histórico modelo de desenvolvimento humano adotado e necessita de 

mudanças profundas para garantir dignidade às gerações futuras. Porém, no início do 

século XXI, as graves consequências dessas atitudes, exigem respostas pedagógicas 

e políticas concretas para acabar com o predomínio do antropocentrismo1 e 

reconectar o ser humano à natureza. Desconstruir essa noção antropocêntrica e 

devolver o respeito por todo o restante da natureza é um dos princípios éticos da 

Educação Ambiental (EA) (REIGOTA, 2010). 

Diante do desafio de restabelecer a conexão entre o ser humano e o restante 

da natureza, a crise ecológica mundial ameaça o futuro e necessita de uma educação 

que reconheça os problemas socioambientais como sendo complexos e de 

preocupação emergencial. Assim, a EA vem como uma possível solução na busca de 

ajustar os padrões de consumo de recursos naturais, porém, tem como grande desafio 

a lógica do sistema capitalista. Segundo a Pedagogia da Terra de Gadotti (2000a), a 

 
1 Antropocentrismo: Sistema filosófico ou crença religiosa que considera o homem como o fato central 
ou mais significativo do Universo ou, ainda, como objetivo último de toda a realidade (Michaelis, 2005). 
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EA trata de uma mudança de mentalidade em relação a qualidade de vida2 e bem-

estar, além de estimular o ensino e a aprendizagem quanto a relação saudável e 

equilibrada no contexto em que o sujeito está inserido, a começar pelo ambiente 

doméstico, de trabalho e escolar.  

Já a Ciência Espiritual Antroposófica criada por Rudolf Steiner, também 

conhecida como Antroposofia (do grego: “antropo” - “ser humano” e “sofia” - 

“sabedoria”). É fundamentada cientificamente pela observação, descrição e 

interpretação dos fatos, admitindo e reconhecendo os avanços das ciências naturais, 

completando-as e interpretando-as a partir de suas descobertas. O conhecimento 

trazido pela Antroposofia orientou a construção da Pedagogia Waldorf (PW). Esta 

pedagogia é apontada por alguns/mas autores/as, tais como Hutchison (2000) e 

Gadotti (2000a), como um método de ensino alternativo de escola formal. Com um 

currículo que respeita as etapas do desenvolvimento humano e ensina por meio da 

arte e da veneração pelos reinos da natureza, a PW vem como uma alternativa à 

necessidade de mudança na educação e na sociedade.  

Em termos gerais, a EA busca a prática e a ética nas relações entre os seres 

humanos e o restante da natureza e surge, contrapondo a visão utilitarista do sistema 

capitalista, enquanto a PW é uma linha pedagógica que apresenta a natureza por 

meio de sua essência, com vivências artísticas e veneração de seus elementos, com 

atividades próprias a cada etapa do desenvolvimento saudável do ser humano. 

Ao estudar o tema EA e PW no Ensino Fundamental nota-se que o estudo, o 

debate e a aplicação prática desse assunto ainda são incipientes. Em áreas como a 

EA, por exemplo, existem várias referências acadêmicas, muitos/as autores/as e um 

pensamento que está sendo desenvolvido há anos, por diversos olhares. No caso da 

PW, no Brasil e no mundo, esses estudos são eventuais, poucos/as autores/as e 

possuem pouca continuidade. A escassez no desenvolvimento acadêmico dessa 

área, mostra a importância da presente pesquisa, em uma condição ainda 

exploratória, devido a poucas referências de autores/as e trabalhos disponíveis. 

  

 
2 Qualidade de vida: "Qualidade significa melhorar a vida das pessoas, de todas as pessoas. Na 
educação a qualidade está ligada diretamente ao bem viver de todas as nossas comunidades, a partir 
da comunidade escolar. A qualidade na educação não pode ser boa se a qualidade do professor, do 
aluno, da comunidade é ruim. Não podemos separar a qualidade da educação da qualidade como um 
todo, como se fosse possível ser de qualidade ao entrar na escola e piorar a qualidade ao sair dela" 
(GADOTTI, 2013, p. 2). 
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2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Buscar correspondências, semelhanças e diferenças, entre os conceitos e 

práticas da Educação Ambiental e os da Pedagogia Waldorf para o Ensino 

Fundamental.  
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Analisar as ferramentas, estratégias e metodologias orientadas às 

iniciativas de EA que possuam aplicação no currículo da PW;  

b) Investigar as teorias e práticas comuns na EA e PW que busquem 

mudanças de valores, atitudes e comportamentos na relação do ser 

humano com o restante da natureza.  

c) Entrevistar professores/as Waldorf e formadores/as de professores/as 

Waldorf para coletar suas experiências práticas e compará-las com o 

referencial teórico. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 
 

Nesta pesquisa, a revisão bibliográfica nos temas EA e PW foi feita com base 

em consultas, estudos, aprofundamentos e análises em diversos autores/as. A 

pesquisa pretendeu trazer discussões sobre elementos fundamentais da educação do 

ser humano em relação ao restante da natureza, presentes direta ou indiretamente na 

EA e na PW. 

Foram pesquisadas e analisadas as ferramentas, estratégias e metodologias 

utilizadas pelas iniciativas de EA e da PW que buscam as mudanças de atitudes e 

comportamentos voltados à relação ser humano-natureza. Dessas práticas, 

investigou-se quais os fundamentos e as motivações para serem utilizadas na PW ou 

que poderiam ser utilizadas de acordo com as orientações curriculares e a formação 

de professores/as. 

 

3.1 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
3.1.1 Histórico e contextualização da Educação Ambiental no mundo e no Brasil 
 

 
Não sou apenas objetos da história, da cultura, da política, constato 

não para me adaptar, mas para mudar.  
Paulo Freire (2015, p. 75). 

 

A Educação Ambiental tem em sua história conferências mundiais e 

movimentos sociais, recorrentes desde a década de 1970. Porém, anteriormente à 

existência de grandes eventos, pessoas e grupos, já realizavam ações educativas e 

pedagógicas próximas do que convencionou-se chamar de Educação Ambiental.  

Dentro do contexto histórico mundial, há uma sequência de acontecimentos 

que marcaram o surgimento da EA no âmbito dos debates e acordos internacionais. 

No ano de 1968 aconteceu o Clube de Roma, uma reunião entre cientistas dos países 

industrializados para discutir o consumo e as reservas de recursos naturais não 

renováveis e o crescimento da população mundial até o século XXI. Dessa reunião 

originou -se o livro "Limites do Crescimento" (MEADOWS, 1972), o qual foi, durante 

muitos anos, uma referência internacional às políticas e aos projetos na área 

ambiental. 
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Um dos debates do Clube de Roma foi colocar o problema ambiental em nível 

planetário. Como consequência disso, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

realizou em 1972, I Conferência Mundial de Meio Ambiente Humano em Estocolmo, 

Suécia. Depois disso, em 1977, a questão ambiental foi tema da I Conferência sobre 

Educação Ambiental em Tbilisi (na ex-URSS), e vinte anos depois, da II Conferência, 

em Tessalônica, Grécia. Tais encontros foram promovidos na busca por desenvolver 

esse tema globalmente (CARVALHO, 2004). Essa mobilização internacional 

estimulou conferências e seminários nacionais, bem como a adoção de políticas e 

programas, mediante os quais a EA passou a integrar as ações de governo em 

diversos países.  

No Brasil, a adoção dessas políticas públicas foi resultado de amplos debates 

e tensões, sendo cada conquista fruto de intensa articulação e atuação de 

movimentos sociais. A EA aparece na legislação desde 1973, como atribuição da 

primeira Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA). No entanto, apesar da 

resistência por parte do governo, é principalmente nas décadas de 1980 e 1990, com 

o avanço da popularização da temática ambiental, que a EA se torna mais conhecida 

e praticada (CARVALHO, 2001). Um passo na institucionalização da EA no Brasil foi 

dado com a criação da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA)3, a qual 

estabeleceu em 1981, no âmbito legislativo, a necessidade de inclusão da EA em 

todos os níveis de ensino, incluindo a educação da comunidade, objetivando capacitá-

la para a participação ativa na defesa do meio ambiente, evidenciando a capilaridade 

que se desejava imprimir a essa prática pedagógica. Reforçando essa tendência, a 

Constituição Federal, em 1988, estabeleceu, no inciso VI do artigo 225, a necessidade 

de “promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente” (BRASIL, 1988).  

Ainda na década de 1980, educadores/as atuantes da pedagogia freireana, 

com um perfil crítico e popular, motivaram propostas e ações que entendiam os 

problemas ambientais pela ótica das relações e mediações sociais. Ou seja, a crise 

ambiental como consequência de processos históricos nas formações sociais e não 

como algo inerente à humanidade ou ao indivíduo. Para estes educadores/as 

ambientais pensar a construção da sustentabilidade é partir da necessidade de 

profunda mudança no padrão societário e civilizatório vigente (LOUREIRO, 2007).  

 
3 Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis 
/l6938.htm. Acesso em: 17 out. 2020. 
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O mais significativo evento não governamental para o avanço da EA no Brasil 

foi a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1992 conhecida como ECO-92 ou 

Rio-92. Paralelo a ela aconteceu no Fórum Global, onde as Organizações Não 

Governamentais (ONGs) e os movimentos sociais de todo mundo reunidos no Fórum 

Global formularam o “Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis”4. Esse evento foi importante para definir o marco político para o Projeto 

Pedagógico da EA, articulação das diversas redes estaduais de entidades não 

governamentais, escolas, universidades e pessoas que atuam em diferentes ações, 

atividades, programas e políticas em EA (CARVALHO, 2004). 

Como destaque seguem alguns princípios básicos do documento “Tratado de 

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global” 

(TRATADOS DAS ONGs - FÓRUM GLOBAL, 1992) no qual a EA é trazida como: (i) 

pensamento crítico e inovador, para todo tempo ou lugar, nos modos formal, não 

formal e informal, promovendo a transformação e a construção da sociedade; (ii) 

individual e coletiva, na busca de formar cidadãos/ãs com consciência local e 

planetária, que respeitem povos e a soberania das nações; (iii) com perspectiva 

holística da relação entre o ser humano, a natureza e o universo de forma 

interdisciplinar; (iv) estímulo a solidariedade, a igualdade e o respeito aos direitos 

humanos, estratégias democráticas e interação entre as culturas; (v) uma proposta de 

integração de conhecimentos, aptidões, valores, atitudes e ações; (vi) a busca de 

converter cada oportunidade em experiências educativas das sociedades 

sustentáveis; (vii) forma de ajudar a desenvolver uma consciência ética sobre todas 

as formas de vida com as quais compartilhamos este planeta, respeitar seus ciclos 

vitais e impor limites à exploração dessas formas de vida pelos seres humanos. 

O “Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global” está prestes a completar 30 anos de sua construção. 

Apesar de representar um importante marco político para a EA no Brasil, a maioria 

das escolas de nosso país ainda apresenta uma realidade que está distante do ideal 

proposto em sua criação. Segundo Neiman, Rabinovici e Sola (2014): 

 

 
4 Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis. Disponível em: http://portal.mec.go 
v.br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental/tratado.pdf. Acesso em: 27 ago. 2019. 
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Apesar da maior visibilidade da questão ambiental em todos os segmentos 
da sociedade, vale considerar que a preocupação com o futuro ainda tem 
sido insuficiente para mudar o presente, (...) esses novos valores têm sido 
incapazes de alterar o modo de produção e consumo, que passou a assumir 
grandes dimensões com o processo de globalização (NEIMAN, RABINOVICI 
e SOLA, 2014 p. 35-36).  

 

Ao longo das últimas décadas e nas próximas que virão, a humanidade esteve 

e estará diante de um importante momento da história, pois para garantir a 

sobrevivência saudável do planeta, será necessário ressignificar valores na busca 

consciente pelo desenvolvimento individual e da sociedade. Apesar das 

preocupações manifestadas desde o Clube de Roma (1968) há 52 anos atrás, o 

sistema econômico do mundo, principalmente os países industrializados, continuam 

com acelerado consumo das reservas de recursos naturais não renováveis. Em pleno 

século XXI, o crescimento da população mundial e a cultura humana de exploração 

da natureza demonstram que os esforços que têm sido feitos para viabilizar a EA não 

estão sendo suficientes para uma efetiva mudança de atitude. Nesse sentido, as 

poucas instituições de ensino com práticas na busca de mudança de paradigmas em 

suas comunidades educadoras encontram desafios limitantes. 

Esses desafios tratam de uma mudança radical de mentalidade em relação à 

qualidade de vida, que está diretamente ligada ao tipo de consciência e convivência 

que os seres humanos mantêm com a natureza. É uma opção de vida por uma relação 

saudável e equilibrada, com o contexto, com os outros, com o ambiente mais próximo 

em hábitos do dia a dia (GADOTTI, 2000b). 

Carvalho (2001) esclarece que, além de 
 

resolver os conflitos ou preservar a natureza através de intervenções 
pontuais, a EA entende que a transformação das relações dos grupos 
humanos com o meio ambiente está inserida dentro do contexto da 
transformação da sociedade. O entendimento do que sejam os problemas 
ambientais passa por uma visão do meio ambiente como um campo de 
sentidos socialmente construído e, como tal, atravessado pela diversidade 
cultural e ideológica, bem como pelos conflitos de interesse que caracterizam 
a esfera pública (...) propõe a transformação das relações com o meio 
ambiente dentro de um projeto de construção de um novo ethos social, 
baseado em valores libertários, democráticos e solidários (CARVALHO, 
2001, p. 47). 

 

O surgimento da EA no Brasil e no mundo, mostra que ao longo de sua 

concepção, ela constitui uma proposta pedagógica contemporânea, que ainda é um 

paliativo em meio a um sistema econômico insustentável, mas busca preparar os 
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seres humanos para os desafios da crescente crise ambiental. Traz, sob nova 

orientação em educação, urgência para a conscientização e a sensibilização da 

sociedade quanto a relação ser humano e o restante da natureza. Coloca em 

evidência o afastamento humano dos outros reinos da natureza e mostra 

possibilidades práticas de nos reconectarmos ao meio ambiente. Apesar desse 

debate já perdurar mais de 50 anos, ainda há muito por se fazer. Faltam ações 

conscientes de cuidado com a saúde individual e a saúde coletiva de toda a Terra. A 

exemplo disso, o estado de calamidade socioambiental mundial que está sendo 

vivenciado nos anos de 2020/2121, devido à crise sanitária causada pela pandemia 

do COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). O despertar da humanidade para a 

responsabilidade individual e coletiva pela sobrevivência planetária ainda está por vir. 

É necessário reverter o atual estilo de vida predatório para uma relação de 

amorosidade nas lógicas da rotina cotidiana, promovendo relações equilibradas entre 

todos os seres do planeta. 
 

3.1.2 Matizes de Educação Ambiental e um novo paradigma 
 

Interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, complexidade, 
planetaridade, sustentabilidade são categorias fundantes desse novo 

paradigma e que remetem para outra lógica, para outra racionalidade, 
questionando tanto o projeto epistemológico quanto o sentido da vida pelos 

paradigmas clássicos  
Moacir Gadotti (2000b. p. 40-41). 

 

Segundo Carvalho (2008), a EA se diferencia de outras linhas pedagógicas por 

ter um olhar da educação diante a uma preocupação da sociedade com relação à 

questão ambiental. Por esta razão, não se pode compreender a EA fora do contexto 

dos movimentos ecológicos e socioambientais. 

Existem inúmeras possibilidades de EA, matizes com abordagens e estratégias 

que visam qualificar e melhorar a relação do ser humano e o restante da natureza. 

Cada uma delas é fundamental à medida que possam melhorar a qualidade ambiental 

em meio às crises ecológicas causadas pela ação humana. Essas crises colaboram 

para aumentar os riscos à vida de todas as espécies vivas no planeta. Diante disso, a 

EA busca possibilitar mudanças de mentalidade e comportamento humano, em 

relação ao bem estar e à qualidade de vida planetário. 
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3.1.2.1 Educação Ambiental Conservadora, Pragmática e Crítica 

 

Segundo Silva e Campina (2011), as categorias de EA variam da concepção 

que considera aspectos naturais até a concepção de uma visão mais integrada do 

meio ambiente, incluindo aspectos culturais, sociais, históricas, políticas, éticas, 

desenvolvimento sustentável, entre outros. Diante dessa diversidade, no campo 

teórico da EA, não existe um consenso sobre as concepções que permeiam suas 

práticas. As categorias propostas pelo autor são: Educação Ambiental Conservadora, 

Educação Ambiental Pragmática e Educação Ambiental Crítica.  

Na Educação Ambiental Conservadora (EA Conservadora) são apresentados 

os problemas ambientais mais aparentes, sem considerar suas causas mais 

profundas. Baseia-se na relação dicotômica entre o ser humano (predador) e o 

ambiente e não são abordadas questões sociais e políticas. A Educação Ambiental 

Pragmática (EA Pragmática) busca compatibilizar o desenvolvimento econômico e o 

manejo sustentável de recursos naturais (desenvolvimento sustentável). Para isso, 

impõe a mudança de comportamento individual por meio de informações, normas 

ditadas por leis e projetos governamentais impostos como soluções prontas. Há 

discurso de cidadania ao apresentar questões sociais no debate ambiental, porém os 

conflitos não aparecem ou aparecem com um falso consenso. Já a Educação 

Ambiental Crítica (EA Crítica), apresenta como premissa a dimensão política da 

questão ambiental e questiona o modelo econômico vigente. Alerta para a 

necessidade do fortalecimento da sociedade civil e a construção coletiva de 

transformações sociais. No âmbito da educação, baseia-se no pensamento crítico de 

Paulo Freire (educação popular), e autores/as que propõem que a ação educativa seja 

orientada para a transformação das estruturas econômicas, políticas e sociais (SILVA 

E CAMPINA, 2011). 

 
Na Educação Ambiental Crítica, a emancipação é a finalidade primeira e 
última de todo o processo educativo que visa a transformação de nosso modo 
de vida; a superação das relações de expropriação, dominação e 
preconceitos; a liberdade para conhecer e gerar cultura tornando-nos 
autônomos em nossas escolhas (LOUREIRO, 2007 p. 70). 

 

Nesse contexto a EA se tornou extremamente complexa, com múltiplas 

abordagens da questão ambiental e suas causas. O presente estudo se atentará a 
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abordar a EA Popular, Crítica, Emancipatória ou Transformadora; EA Vivencial, 

Ecosofia, Alfabetização Ecológica, Educação Holística e Ecológica, e Agroecologia 

como possibilidades de construção de um consciente coletivo na busca da 

sobrevivência saudável do planeta. Acredita-se que todos esses matizes citados 

demonstram a diversidade de formas de atuação da EA e possuem características 

comuns na busca de abordagens amplas e complexas ao trabalhar a questão 

ambiental e ecológica nos espaços escolares. 

Desde o início da construção da EA no Brasil, o diálogo entre a educação 

“popular” e a “ambiental” acontece de forma bastante efetiva. A tradição da Educação 

Popular (EP) e da teoria crítica no campo educacional no Brasil proporcionou o 

surgimento de uma EA atenta às questões sociais e com uma visão emancipatória 

do/a estudante, conhecida como a citada anteriormente EA Crítica, Popular ou 

Transformadora. Apesar de não ser a única orientação pedagógica entre as práticas 

da EA, é uma das mais relevantes no entendimento da EA Brasileira. A EA Crítica 

promove a reflexão quanto ao acesso e uso dos recursos naturais e sociais, 

contribuindo para o engajamento e a formação de um/a sujeito cidadão/ã 

ecologicamente orientado/a por esses princípios (CARVALHO, 2008). 

 
A EA Popular, por sua vez, age dentro de um universo onde a educação é 
uma prática de formação de sujeitos e produção de valores, comprometida 
com um ideário emancipatório e, ao enfatizar a dimensão ambiental, amplia 
a esfera pública, incluindo nesta o debate sobre o acesso e as decisões 
relativas aos recursos ambientais. Nesta perspectiva, o educador ambiental 
é, sobretudo, um mediador da compreensão das relações que os grupos com 
os quais ele trabalha estabelecem com o meio ambiente. Atua assim, como 
um intérprete dessas relações, um facilitador das ações grupais ou individuais 
que geram novas experiências e aprendizagem (CARVALHO, 2001, p. 49). 

 

Dessa forma, a EA vem a ser fator determinante no processo do 

desenvolvimento sustentável, pois é base para a emancipação das gerações 

presentes e futuras na busca do crescimento de forma equilibrada. No âmbito escolar, 

a EA tem importância fundamental para o despertar do interesse em novas ideias, 

promover a sensibilização e conscientização e como agente de mudança, 

proporcionar ações concretas que possam trazer benefícios para toda a sociedade. 

 
Seja qual for a perspectiva que a educação contemporânea tomar, uma 
educação voltada para o futuro será sempre uma educação contestadora, 
superadora dos limites impostos pelo Estado e pelo mercado, portanto, uma 
educação muito mais voltada para a transformação social do que para a 
transmissão cultural. Por isso, acredita-se que a pedagogia da práxis, como 
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uma pedagogia transformadora, em suas várias manifestações, pode 
oferecer um referencial geral mais seguro do que as pedagogias centradas 
na transmissão cultural, neste momento de perplexidade (GADOTTI, 2000b, 
p.7). 

 

3.1.2.2 Desenvolvimento Sustentável 

 
Diante do olhar da educação para a relação ser humano e o restante da 

natureza, se faz necessário explicitar a diferença entre sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável.  

O estudo feito por Feil e Screiber (2017) revela que: 
 

a direção e o foco da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável 
devem estar alinhados com o intento final de ser sustentável considerando a 
equidade dos aspectos ambientais, sociais e econômicos. A sustentabilidade 
é um processo que mensura o grau ou nível da qualidade do sistema 
complexo ambiental humano com o intuito de avaliar a distância deste em 
relação ao sustentável. (...) O desenvolvimento sustentável é o processo que 
entra em cena com base em estratégias para aproximar o sistema ambiental 
humano ao nível de sustentabilidade com vistas a que a vida deste complexo 
sistema se harmonize e perpetue ao longo do tempo. (...) Desse modo, com 
a exitosa condução da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, 
atinge-se o sustentável (FEIL E SCHREIBER, 2017, p. 678). 

 

Diante da complexidade do tema, Gutiérrez (1994) ao tratar o tema 

“Ecopedagogia e Cidadania Planetária”, esclarece que o debate sobre 

desenvolvimento sustentável surgiu frente a preocupação utilitarista da natureza, 

diante de uma previsível escassez de recursos naturais. Por vezes, a intenção de 

consolidar esse conceito como tema econômico e ecológico, prevê garantir qualidade 

ambiental tão somente às futuras gerações humanas e não ao planeta como um todo 

e seus sistemas ecológicos por si só. 

 
Atualmente, o conceito de desenvolvimento sustentável indica claramente o 
tratamento dado à natureza como um recurso ou matéria-prima destinado aos 
objetivos de mercado cujo acesso é priorizado a parcelas da sociedade que 
detém o controle do capital. Este paradigma mantém o padrão de 
desenvolvimento que produz desigualdades na distribuição e no acesso a 
esses recursos, produzindo a pobreza e a falta de identidade cidadã 
(SORRENTINO, 2005, p. 289).  

 

A Ecopedagogia orienta que abandonar o paradigma antropocêntrico que 

presidiu o agir humano até o momento significa, apoderar-se de espaços inéditos que 

requerem novas respostas em todos os âmbitos: político, econômico, cultural, 

educativo e outros (GUTIÉRREZ, 1999). Krenak (2019), questiona a forma como o 
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conceito de desenvolvimento sustentável, 
 

(...) aborda o impacto que nós, humanos, causamos neste organismo vivo 
que é a Terra, que em algumas culturas continua sendo reconhecida como 
nossa mãe e provedora em amplos sentidos, não só na dimensão da 
subsistência e na manutenção das nossas vidas, mas também na dimensão 
transcendente que dá sentido à nossa existência (KRENAK, 2019, p. 22). 

 

A partir do que foi exposto já é possível se ter uma ideia do tamanho do desafio 

de se aplicar o tema desenvolvimento sustentável. Principalmente, diante das 

demandas e controvérsias geradas pelo predatório modelo econômico baseado no 

sistema capitalista. Porém, após o conceito estar consolidado na esfera econômica e 

ecológica, foi a vez de inseri-lo no campo da educação, com propostas pedagógicas 

na busca de uma educação para o desenvolvimento sustentável, para a sobrevivência 

do planeta. A questão pedagógica vem à tona, com questões urgentes que tratam 

tanto da qualidade com que as escolas fazem as abordagens dos conteúdos quanto 

à efetiva promoção da construção de formas alternativas de educação na busca de 

contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de respeito à natureza (GADOTTI, 

2000a). 

As pedagogias clássicas são, em sua maioria, antropocêntricas, enquanto a 

educação para o desenvolvimento sustentável propõe a busca de uma consciência 

planetária e amplia os pontos de vista do processo de ensino e aprendizagem. As 

pedagogias tradicionais, competitivas e conteudistas não são capazes de formar 

cidadãos/ãs cooperativos/as e ativos/as quanto a consciência planetária. A EA pode 

ser o início dessa conscientização nas escolas, porém, para o futuro, o processo 

educativo deverá ser mais amplo do que a EA por si só ou a escola de forma 

fragmentada em disciplinas. Esse novo olhar do ser humano para o planeta vem a ser 

uma referência ética, acima de gêneros, espécies e reinos e vai da visão 

antropocêntrica para a consciência planetária. Traz que a escola, como serviço 

mercadológico baseado na lógica da competitividade, precisa ser substituída pelo 

cuidado comunitário com base na lógica da solidariedade (GADOTTI, 2000b). 

O desenvolvimento sustentável tem como componente educativo que o meio 

ambiente depende de uma consciência ecológica e a formação da consciência 

depende da educação. Quanto mais a pedagogia for democrática e solidária, mais 

autenticamente o ser humano poderá se perceber emocionalmente e criticamente 

integrado com sua realidade. Esse é um tema que esteve e provavelmente ainda 
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estará em debates educativos por muitas décadas. É um tema amplo e coloca a 

sociedade diante de inúmeros questionamentos, desde quanto a própria humanidade 

e a cultura do “ter” sobrepondo a cultura do “ser”, até a forma de fazer ciência, 

aparentemente a serviço da degradação/deterioração do planeta.  

 

3.1.2.3 A ética no fazer educativo 

 

O principal problema humano não é nem científico nem tecnológico, é de 

valores. Estamos diante de tão grande crescimento econômico quanto desequilíbrio 

social. As políticas econômicas são centradas na supervalorização institucional e a 

menos-valia do pessoal. Mais do que objetivos econômicos, os seres humanos 

precisam viver processos que favoreçam a flexibilidade, a abertura, o frescor e o 

contato sensível entre todos. É sabido que há perda da coerência humana ao 

racionalizar a vida, a arte, o prazer, o agir individual, o acontecer histórico. Dessa 

forma, seres humanos alcançaram altos graus de desumanização, levando a 

desigualdades sociais e superexploração da Terra (GUTIÉRREZ, 1999). 

 
Essa tragédia que agora atinge a todos é adiada em alguns lugares, em 
algumas situações regionais nas quais a política — o poder político, a escolha 
política — compõem espaços de segurança temporária em que as 
comunidades, mesmo quando já́ esvaziadas do verdadeiro sentido do 
compartilhamento de espaços, ainda são, digamos, protegidas por um 
aparato que depende cada vez mais da exaustão das florestas, dos rios, das 
montanhas, nos colocando num dilema em que parece que a única 
possibilidade para que comunidades humanas continuem a existir é à custa 
da exaustão de todas as outras partes da vida (KRENAK, 2019, p.23). 

 

Dessa forma, os espaços educadores podem vir a ser o local mais importante 

de nossa sociedade humana. A escola como agente de mudança social, passando 

pelas escolhas éticas de seus/suas gestores/as e educadores/as. Segundo Freire 

(2015), os seres humanos, quando se assumem como sujeitos éticos, são sujeitos da 

procura, da decisão, da ruptura, da opção, como sujeitos históricos, transformadores. 

Essa ética inseparável da prática educativa é a que se deve buscar no trabalho com 

crianças, jovens ou com adultos/as. A melhor maneira de lutar por ela é vivenciá-la na 

prática, é testemunhá-la, vivaz, aos/às educadores/as e educandos/as e nas relações 

entre eles/as. 

A ética não deveria ser mais uma coisa, um conteúdo, uma disciplina, um 

conhecimento que se acrescenta ao fazer educativo, mas a própria essência da 
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educação. Porém, esse debate sobre ética é pouco trabalhado nos cursos de 

Pedagogia e Licenciatura. É de suma importância que esse tema esteja no centro dos 

debates das ciências da educação, com profissionais qualificados/as para sustentar 

as discussões e os avanços. Diante dessa carência, a escola se torna, cada vez mais, 

um local de relações problemáticas. Para haver comportamento ético nos ambientes 

escolares, é necessário formar educadores/as preparados/as para dialogar e agir a 

respeito desse tema. Se não, dificilmente haverá nas instituições de ensino, um 

comportamento ético, individual e institucional que busque o bem comum pela 

solidariedade. Diante dessa realidade, Krenak (2019) alerta sobre a preocupante 

condição de muitos/as educadores/as. 
 

(...) como se estivéssemos soltos num cosmos vazio de sentido e 
desresponsabilizados de uma ética que possa ser compartilhada, mas 
sentimos o peso dessa escolha sobre as nossas vidas. Somos alertados o 
tempo todo para as consequências dessas escolhas recentes que fizemos. E 
se pudermos dar atenção a alguma visão que escape a essa cegueira que 
estamos vivendo no mundo todo, talvez ela possa abrir a nossa mente para 
alguma cooperação entre os povos, não para salvar os outros, mas para 
salvar a nós mesmos (KRENAK, 2019, p.22).  

 

A ética e a solidariedade não podem ser consideradas virtude ou um dever 

individual, é fundamental pensar em mudanças estruturais mais profundas, 

principalmente no âmbito econômico, social e jurídico, como condições para a 

sobrevivência do planeta e dos seres que nele vivem. 

Outro autor que considerando o contexto materialista da sociedade, corrobora 

com o caminho de transformação do humano em sua relação com o restante da 

natureza por meio da ética é Guattari (1995). Ele indica a adoção de uma ética 

“ecosófica” urgente e sugere que a transformação necessária só acontecerá a partir 

de profundas reflexões e ações de práticas humanas.  

 
Apesar de estarem começando a tomar uma consciência parcial dos perigos 
mais evidentes que ameaçam o meio ambiente natural de nossas 
sociedades, elas geralmente se contentam em abordar o campo dos danos 
industriais e, ainda assim, unicamente numa perspectiva tecnocrática, ao 
passo que só́ uma articulação ético-política – a que chamo ecosofia – entre 
os três registros ecológicos (o do meio ambiente, o das relações sociais e o 
da subjetividade humana) é que poderia esclarecer convenientemente tais 
questões (GUATTARI, 1995, p.8). 

 

A subjetividade de Guattari (1995) é com relação à percepção humana de 

mundo e de nós mesmos. Ele enfatiza o fracasso da humanidade em entender e 
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aprender sobre a problemática ambiental. Ele afirma que não haverá transformação à 

crise ecológica a não ser que haja, em escala planetária, uma autêntica revolução 

política, social e cultural que reoriente a forma de produção de bens materiais e 

imateriais. Porém, estando a humanidade limitada e condicionada aos padrões 

impostos pelo sistema durante séculos. As mídias e meios de comunicação em massa 

reproduzem modelos de pensamento que oprimem, por muito tempo, os cidadãos e 

suas mentes, fazendo-os repetir o discurso de seus opressores sobre o poder das 

máquinas e do sistema econômico-capitalista, que permeiam também a ciência e a 

educação.  

Para agravar a crise ecológica vivenciada desde o início do século XIX há 

outros paradoxos e antagonismos, como as relações de gênero - exploração da 

mulher, o feminismo – o trabalho e a exploração infanto-juvenil, a desculturalização 

das comunidades que absorvem culturas artificiais estrangeiras, ideologias arcaicas, 

demagogias massificantes e descaracterizam a nacionalidade, estimulam a violência 

e as desigualdades, tudo isto, culminando para agravar a crise ecológicas vivenciada 

desde o início do século XIX (GUATARRI, 1995). 

A Ecosofia, com as três ecologias de Guattari (1995) - meio ambiente, relações 

sociais e subjetividade humana - se unifica no ponto comum que busca oferecer à 

humanidade motivação para a prática aberta e infinita, sem moldes, recortes ou 

singularidades. Não se trata de propor um modelo a ser seguido, mas assumir o 

conjunto de componentes ecosóficos para, a partir de suas particularidades, instaurar 

novos sistemas de valorização de bens materiais, bens culturais e áreas naturais. 

Para o autor, a Ecosofia é um modelo prático e especulativo, ético-político e estético, 

não sendo uma disciplina, mas uma possibilidade de renovação das antigas formas 

de concepção do ser humano, da sociedade e do meio ambiente. Ele afirma que essa 

construção deve acontecer com base na diversidade em um contínuo de retomada de 

confiança da humanidade em si mesma, e a cada passo, eliminando a passividade 

ambiente (GUATARRI, 1995). 

A realidade apresentada por Guatarri (1995) coloca o ser humano frente a 

frente com uma urgência na busca de renovar os valores éticos e apresenta caminhos 

para essa transformação. Apresenta de forma crítica a visão de que não haverá 

transformação quanto a questão ecológica se não houver uma autêntica revolução 

política, social e cultural em escala planetária. A ética ecosófica coloca a humanidade 

diante da demanda de levar para o ambiente escolar a complexidade do pensamento 
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sistêmico. De forma que o trabalho pedagógico amplie e ofereça espaço para criar 

oportunidades distintas de mudanças de comportamento quanto a relação do ser 

humano e o restante da natureza. De acordo com o pensamento Morin (2015), 

 
Se é verdade que o gênero humano, cuja dialógica cérebro-mente não está 
encerrada, possui em si mesmo recursos criativos inesgotáveis, pode-se 
então vislumbrar para o terceiro milênio a possibilidade de nova criação cujos 
germes e embriões foram trazidos pelo século XX: a cidadania terrestre. E a 
educação, que é ao mesmo tempo transmissão do antigo e abertura da mente 
para receber o novo, encontra-se no cerne dessa nova missão (MORIN, 
2001, p. 72). 

 

3.1.2.4 Alfabetização Ecológica 
 

A partir da gama de possibilidades disponíveis para a abordagem da educação, 

nota-se que a dificuldade em compreender a complexidade está nos limites de 

capacidade de abordagem do/a observador/a. Morin (2015) diz que é necessária uma 

argumentação a partir da premissa de que os fenômenos são complexos e implica na 

busca das diversas variáveis correlacionadas ao que se observa. Isso é 

especialmente difícil quando se trata de comportamentos humanos. Para Morin 

(2015), o termo complexidade, 

 
coloca o paradoxo do um e do múltiplo (...) a complexidade é efetivamente o 
tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, 
acasos, que constituem nosso mundo fenomênico (...) se apresenta com os 
traços inquietantes do emaranhado, do inextricável, da desordem, da 
ambiguidade, da incerteza...Por isso o conhecimento necessita ordenar (...) 
afastar o incerto (...) correm o risco de provocar cegueira, se elas eliminam 
os outros aspectos do complexo (MORIN, 2015, p. 13-14).  

 

De acordo com o que foi exposto, há uma aproximação entre o pensamento 

sistêmico de Capra (2003) e o pensamento complexo de Morin (2015). Ambos 

mostram que a mudança necessária no processo educativo passa pela capacidade 

humana de ressignificar a abordagem conteudista da ciência natural. Transformando 

pensamentos humanos, até então baseados no estudo da matéria, em abordagens 

orientadas pelo estudo de padrões. Colocando o/a observador/a diante do desafio de 

compreender a complexidade das interações e de aceitar as inúmeras possibilidades 

de dinâmica sistêmica, em seus diferentes aspectos. 

Nesse mesmo sentido, a Alfabetização Ecológica de Fritjof Capra (1996) 

também ensina que será necessário, às futuras gerações, aprender a estabelecer uma 
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parceria com os sistemas naturais, em benefício de ambas as partes. Assim, estar em 

conexão com a teia da vida significa construir, nutrir e educar na busca de ser 

ecologicamente alfabetizado/a, ou "eco-alfabetizado", significa compreender os 

princípios de organização das comunidades ecológicas (ecossistemas) e usar esses 

princípios na construção de comunidades humanas. Adequados às oportunidades e 

desafios das muitas diferenças entre ecossistemas e comunidades humanas 

(CAPRA, 1996).  

A partir dessa referência, Capra (1996) nos diz que a diferença entre 

comunidades ecológicas e comunidades humanas: 

 
(...) nos ecossistemas não existe auto-percepção, nem linguagem, nem 
consciência e nem cultura; portanto, neles não há justiça nem democracia; 
mas também não há cobiça nem desonestidade. Não se pode aprender algo 
sobre valores e fraquezas humanas a partir de ecossistemas. (...) Durante 
mais de três bilhões de anos de evolução, os ecossistemas do planeta têm 
se organizado de maneiras sutis e complexas, a fim de maximizar a 
sustentabilidade. Essa sabedoria da natureza é a essência da eco-
alfabetização (CAPRA, 1996, p. 218). 

 

Sendo assim, as comunidades ecológicas a que Capra (2003) se refere são 

orientadas pelo conceito de “ecologia profunda”, fundada pelo filósofo Arne Naess5, 

na década de 1970. Este pesquisador estabeleceu a diferença entre “ecologia rasa” e 

“ecologia profunda”, sendo que a “ecologia rasa” é antropocêntrica, considera o ser 

humano acima ou fora da natureza e atribui a esta um valor utilitarista. A “ecologia 

profunda” não separa nada do ambiente e reconhece que estamos interligados por 

processos cíclicos dos quais todos/as dependemos para viver. É uma consciência 

espiritual ou religiosa, no qual o indivíduo se sente conectado com o cosmo como um 

todo (CAPRA, 2003). 

Capra (1982) afirma que, o distanciamento do meio ambiente natural, enfatiza 

a divisão entre espírito e a matéria em uma noção de universo como um sistema 

mecânico. A concepção mecanicista do mundo ainda perdura na base da maioria das 

nossas ciências e continua a exercer uma enorme influência em muitos aspectos de 

nossa vida, principalmente na fragmentação de nossas disciplinas acadêmicas. Para 

a nova visão da realidade complexa de forma sistêmica, holística e ecológica é 

 
5 Arne Dekke Eide Næss (1912-2009) foi um filósofo e ecologista norueguês, famoso por ter fundado 
o termo "deep ecology" (ecologia profunda). Foi um importante intelectual e inspirador para o 
movimento ambientalista do fim do século XX. 
 



28 
 

necessária a mudança fundamental em nossos pensamentos, percepções e valores.  

Capra (2000) acredita que é possível a qualquer ser humano entender, 

conscientemente, que o bem-estar depende do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas 

que sustentam o planeta. Com vivências integradoras, o conhecimento chega aos/às 

estudantes. A vivência no mundo natural é essencial para entender a sua dinâmica, 

além de incentivar o pensamento sistêmico. Os sistemas vivos não são lineares e 

estão baseados em padrões de relacionamento (CAPRA, 2006). Esse pensamento 

considera que em um sistema é um conjunto de partes que interagem entre si e cada 

parte do sistema influencia o todo. Para essa compreensão é preciso desviar o foco 

dos conteúdos para os padrões, busca por compreender somente uma parte de um 

sistema pode não funcionar, pois há dependências de cada uma daquelas partes com 

as demais, possibilitando reações que não seriam possíveis por cada parte 

isoladamente.  

Essa emergência do pensamento sistêmico foi uma profunda revolução no 

pensamento científico ocidental no século XX. Por anos, a ciência buscou respostas 

apenas na concepção mecanicista de Descartes (1596-1650) e Newton (1643-1727). 

Foi a partir das descobertas desse novo paradigma científico, que provocaram 

profundas mudanças na visão humana do mundo. O então método do pensamento 

analítico, reducionista, foi assolado pela constatação de que os sistemas vivos não 

podem ser compreendidos por meio de análises de suas partes, as propriedades das 

partes só podem ser compreendidas a partir da organização do todo (CAPRA e LUISI, 

2014).  

Constata-se, porém, um conflito entre as duas abordagens: a natureza que é 

caracterizada pela ciência natural e as filosofias ocidentais através dos tempos com o 

estudo da matéria e o estudo da forma. Capra (2003) aponta que por muito tempo, o 

estudo da matéria predominou na ciência, mas com o surgimento do pensamento 

sistêmico, o estudo da forma ganhou presença. Para compreender os padrões é 

necessária a visualização das formas por meio de mapeamentos e desenhos. Como 

protagonistas dessa transformação, os/as artistas contribuíram significativamente 

para o avanço da ciência. Os exemplos mais famosos são Leonardo da Vinci (1452-

1519), com grande importância na arte, ciência e tecnologia do período do 

Renascimento científico e cultural do século XVI e Goethe (1749-1832), escritor e 

cientista natural que teve grande influência no Romantismo e Classicismo Europeu 

entre os séculos XVIII e XIX. Ambos, cada qual em seu tempo, foram responsáveis 
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por importantes contribuições científicas através do estudo dos padrões. 

Essas contribuições científicas/artísticas é uma porta que se abre, para 

educadores/as criarem formas de interação das artes com o currículo escolar. Usando 

como referência esse caminho de transformação da ciência, as abordagens buscam 

desviar o foco dos conteúdos para os padrões, por meio da literatura, poesia, artes 

visuais, dramáticas e musicais. O autor nos diz que “(...) dificilmente existe algo mais 

eficaz do que a arte para desenvolver e aperfeiçoar a capacidade natural da criança 

de reconhecer e expressar padrões” (CAPRA, 2006, p. 50).  

 

3.1.2.5 Educação Holística e Ecológica 

 

Um outro caminho, que vem de encontro com os autores já citados, é indicado 

por Hutchison (2000), ao trazer à educação a noção de espiritualidade. Esse aspecto 

é essencial à filosofia holística6 e envolve a busca contínua por significado e por 

finalidade no mundo. Os/as educadores/as holísticos/as consideram esta busca como 

sendo tanto interna, dirigida pela criança, quanto externa, dirigida pelo/a professor/a 

e pelo currículo escolar. Em muitos modelos de Educação Holística7, os esforços 

artísticos – incluindo artes visuais, artesanato, música, poesia, movimento, dança, 

dramatizações e narrativas – são apresentados de um modo proeminente e podem 

até mesmo formar a base do currículo. O mesmo autor afirma que para uma reforma 

educacional que lide com os desafios ambientais apresentados, a filosofia holística é 

considerada a que oferece o melhor contexto para o surgimento de uma nova visão 

da educação (HUTCHISON, 2000), pois, 

 
(...) Incorpora os modos intuitivos e metafóricos de conhecimento ao conceito 
lógico/analítico da cognição e induz a uma dimensão espiritual à experiência 
educacional, a qual aborda a busca de significado e de propósito no mundo 
pela criança (HUTCHISON, 2000, p. 67).  

 

 
6 Holístico: Relativo a holismo; Holismo: Abordagem científica que dá prioridade ao entendimento global 
dos fenômenos, descartando o procedimento analítico em que seus componentes são analisados ou 
tomados isoladamente (MICHAELIS, 2020). 
7 O termo Educação Holística foi proposto pelo americano R. Miller (1997) para designar o trabalho de 
um conjunto heterogêneo de liberais, de humanistas e de românticos que têm em comum a convicção 
de que a personalidade global de cada criança deve ser considerada na educação. São consideradas 
todas as facetas da experiência humana, não só o intelecto racional e as responsabilidades de vocação 
e cidadania, mas também os aspectos físicos, emocionais, sociais, estéticos, criativos, intuitivos e 
espirituais inatos da natureza do ser humano” (YUS, 2002, p.16). 
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A visão holística da educação surge dentro do contexto perene da filosofia que 

apresenta uma visão ecológica do mundo. Sob a perspectiva holística, todos os 

fenômenos na natureza são vistos como interligados em um universo 

interdependente. Essa interdependência está baseada em uma reciprocidade dentro 

e entre os mundos natural, físico e cultural, que permeiam a vida humana e toda a 

comunidade biótica. Hutchison (2000) afirma que o maior desafio do movimento 

holístico não é a perspectiva da crise ecológica, mas, questões de justiça pessoal e 

social e diversos tipos de violência (HUTCHISON, 2000). O autor ressalta a utilização 

de materiais naturais nas Escolas Waldorf como uma estratégia interessante para 

renovar os vínculos das crianças com o mundo natural, e afirma que:  

 
(...), as abordagens de Montessori e Waldorf estão integradas, como a maior 
parte das tradições holísticas, no sentido de prestar atenção aos detalhes 
necessários para o entendimento da criança sob uma perspectiva 
desenvolvimental e, cada vez mais, dentro do contexto de uma visão 
ecológica de mundo (HUTCHISON, 2000, p. 61). 

 

A filosofia holística se fundamenta nas recentes descobertas da física quântica 

(século XX), que demonstrou essa intimidade de tudo com tudo. Segundo esta 

filosofia, a visão atomista de um mundo desconectado, fragmentado, não se sustenta 

mais, tudo está conectado. O holismo trouxe a ideia da espiritualidade não como 

religião ou crença em Deus, mas como busca permanente de sentido para a vida. A 

espiritualidade é algo pessoal, embora construída socialmente, que está presente no 

ser humano desde a infância (GADOTTI, 2000b). 

Nesse contexto, Bach Junior (2007) afirma que a terminologia Educação 

Ecológica pode ser utilizada no lugar da EA pois, apesar desta última ter definição no 

meio acadêmico pela inserção dos aspectos sociais nas questões ambientais, nos 

remete apenas à relação ser humano e natureza.  

 
O termo Educação Ecológica, (...) inclui as dimensões do sutil humano - a 
espiritualidade, a ética, a sensibilização, o imaginário - e a sua relação com 
os entornos - natureza, cidade, campo - e com o outro, o meio social. Os três 
registros ecológicos - mental, social e ambiental - formam um todo no qual 
cada um está interligado com o outro, numa relação de dependência mútua, 
recíproca, onde a ação em um destes âmbitos repercute simultaneamente no 
outro. Compreender a ecologia desta forma tríplice coaduna com os 
pressupostos da PW e amplia o entendimento da questão complexa da 
relação do ser humano com o entorno, com o semelhante e consigo próprio 
(BACH JUNIOR, 2007, p.2).  
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As contribuições de Hutchison (2000) quanto a Educação Holística e Bach 

Junior (2007) quanto a Educação Ecológica, corroboram com outros autores quanto 

a necessidade de uma abordagem complexa da realidade. Ao trazerem a noção da 

espiritualidade, apontam a PW como uma educação capaz de ampliar essa visão do 

ser humano por meio do entendimento quanto ao desenvolvimento da criança diante 

de uma visão sistêmica e ecológica do mundo. 

 

3.1.2.6 Espaço educador e entorno educativo 

 

Com tamanho desafio, é possível, pensar em uma nova escola, a escola 

cidadã, gestora do conhecimento, não lecionadora, com um projeto ético-político, uma 

escola inovadora, construtora de sentido e conectada no mundo. Não apenas uma 

pedagogia escolar presa em métodos arcaicos, mas que valorize todos os espaços 

da mesma forma, atribuindo à escola o papel de articuladora desses espaços. Como 

diz Paulo Freire: 

 
Se estivesse claro para nós que foi aprendendo que percebemos ser possível 
ensinar, teríamos entendido com facilidade a importância das experiências 
informais nas ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de aula das escolas, 
nos pátios dos recreios, em que variados gestos de alunos, de pessoal 
administrativo, de pessoal docente se cruzam cheios de significação 
(FREIRE, 2015, p. 44). 

 

O ambiente escolar necessita despertar para o fato de que o espaço educador 

não está limitado à sala de aula. Todo o ambiente escolar e seu entorno oferecem 

oportunidades vivas de ensino e aprendizagem. Para repensar a escola é possível 

visualizar que na sociedade de consumo e descarte, o indivíduo (familiares, alunos/as, 

professores/as e funcionários/as) que está, aparentemente, em um lugar conhecido e 

confortável precisa se dispor a acessar novos espaços sociais, culturais e 

econômicos. Para tanto é necessário sair e se arriscar a novas formas de se relacionar 

com o ambiente escolar e o entorno educativo. Porém, isso cabe a uma escolha 

individual e a disposição para isso pode variar de acordo com as histórias, vivências 

e a ética de cada cidadão/ã que convive com esse espaço. 

 
Nesse sentido, passamos a vislumbrar como meta uma educação ambiental 
para a sustentabilidade socioambiental recuperando o significado do 
ecodesenvolvimento como um processo de transformação do meio natural 
que, por meio de técnicas apropriadas, impede desperdícios e realça as 
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potencialidades deste meio, cuidando da satisfação das necessidades de 
todos os membros da sociedade, dada a diversidade dos meios naturais e 
dos contextos culturais. A educação ambiental entra nesse contexto 
orientada por uma racionalidade ambiental, transdisciplinar, pensando o meio 
ambiente não como sinônimo de natureza, mas uma base de interações entre 
o meio físico-biológico com as sociedades e a cultura produzida pelos seus 
membros (SORRENTINO, 2005, p. 289).  

 

Uma forma de viabilizar a transformação de espaços escolares em espaços 

educadores para a cidadania planetária, é promover uma cultura da vida, da 

convivência harmônica entre os seres humanos e entre estes e a natureza (equilíbrio 

dinâmico). Sendo que a Ecopedagogia de Gutiérrez (1999) nos esclarece que: 

 
Promover significa facilitar, acompanhar, possibilitar, recuperar, dar espaço, 
compartilhar, inquietar, problematizar, relacionar, reconhecer, envolver, 
comunicar, expressar, comprometer, entusiasmar, apaixonar, amar. Para que 
essa promoção seja alcançada é preciso oferecer e compartilhar recursos, 
caminhos, modos, práticas, meios e espaços pedagógicos. (...) Se a 
pedagogia é um fazer, os caminhos que a ela conduzem são construídos e 
percorridos nesse fazer cotidiano e permanente. Pedagogia é abrir caminhos 
novos, dinâmicos, inéditos, irrepetíveis, sentidos e espirituais. Os caminhos 
(...) devem ser vividos um a um, como experiências novas e com sentido 
renovado (GUTIÉRREZ, 1999 p. 60-62).  

 

3.1.2.7 Agroecologia 

 

Diante da urgência das questões ambientais e ecológicas e o papel da escola 

na transformação das relações humanas com o restante da natureza, se faz 

necessário criar espaços EA contínuos e cotidianos para toda a comunidade escolar. 

Nesse sentido, um tema que dialoga com a EA é a prática pedagógica da 

Agroecologia. Tanto a EA quanto a Agroecologia buscam ressignificar as relações 

entre as pessoas e delas com a natureza, acreditam na valorização de diferentes 

vozes e saberes que surgem dessas interações. Se posicionam criticamente na 

sociedade, pelos cuidados com a terra, com a biodiversidade, com a produção de 

alimentos saudáveis e com promoção de modos de vida mais sustentáveis no campo 

e na cidade (PORTUGAL et al., 2017).  

Ao analisar os conceitos de EA e Agroecologia, é possível identificar 

similaridades nos desafios enfrentados nas suas aplicações práticas e 

institucionalização. Entre eles, a dificuldade de materialização dos conceitos, 

indicadores de avaliação e quantificação de resultados, a qual muitas vezes, fica no 

campo da subjetividade. Diante da realidade da mercantilização da educação e da 
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agricultura, ambas possuem pouca representatividade nas mesas de decisões 

políticas quando abordadas de forma crítica. Nota-se também a necessidade de 

investir tempo e recursos em autoformação, com promoção de estudos, diálogos, 

questionamentos e reflexões, elaboração de propostas e produção de conhecimentos 

extraídos das experiências práticas (PORTUGAL et al., 2017). 

A Agroecologia como caminho para desenvolver EA acontece efetivamente 

pois ambas são abordagem holísticas, que abordam criticamente e integram princípios 

ecológicos, sociais e econômicos. A especificidade da Agroecologia é a consciência 

crítica quanto ao uso de tecnologias agrícolas que busquem um estilo de agricultura 

sustentável, com saúde da terra, dos/as trabalhadores/as do campo e dos alimentos. 

Quando praticada no ambiente escolar, pode atuar como EA Crítica e influenciar na 

relação do ser humano com o restante da natureza. Por meio da observação e 

interação humana incentiva o desenvolvimento de uma relação equilibrada, na 

construção de agroecossistemas livres de agroquímicos e em harmonia com os 

processos naturais. 

Um exemplo disso são as hortas escolares agroecológicas que podem facilitar, 

para o/a professor/a e para os/as estudantes, a percepção sistêmica do mundo. A 

convivência com a relação entre agricultura, meio ambiente e hábitos alimentares, traz 

para o cotidiano o exercício do pensamento complexo e ganha importância quando 

buscam envolver diversos aspectos na adoção da transdisciplinaridade e 

demonstração dos possíveis entrelaçamentos de ações e áreas do conhecimento 

(SILVA E FONSECA, 2011). 

 
Nesse caso a Agroecologia e a EA, podem ser reconhecidas como áreas 
fundamentais e que vêm propondo rupturas com a organização da sociedade 
e com o modelo convencional de agricultura. Ao questionarem o sistema 
econômico e a estrutura social vigentes, dispondo de alternativas, 
impulsionam a organização de novos modelos de vida, de sociedade, de 
conhecimento e de educação (BOMFIM E KATO, 2019).  
 

O objetivo maior da agroecologia ou agricultura sustentável é manter a 

produtividade agrícola minimizando impactos ambientais, garantindo retornos 

econômico-financeiros adequados à redução da pobreza e atendendo às 

necessidades sociais das populações rurais (ALTIERI, 2004). 

Porém, no âmbito pedagógico a Agroecologia enfrenta o ambiente onde vigora 

a dificuldade em trabalhar temas que transpõem os conteúdos disciplinares. Ainda é 
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rasa a compreensão de que as atividades agrícolas no ambiente escolar podem servir 

como ferramenta para possibilitar a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. A 

percepção da alimentação e do meio ambiente como temas transversais são 

efetivamente apreendidos quando se estabelece com esses conceitos uma estreita 

relação sensível com a complexidade (SILVA E FONSECA, 2011).  

 

3.1.2.8 O desafio do/a educador/a e adequações curriculares 

 

Diante do que foi exposto, o grande desafio está em ser educador/a. Viver 

intensamente o seu tempo, ter consciência e sensibilidade. Não se pode imaginar um 

futuro para a humanidade sem educadores/as para viabilizar a tão necessária 

transformação social. Numa visão emancipadora, não só catalisam a informação e 

conhecimento em consciência crítica, mas também formam seres humanos. Eles/as 

são responsáveis em fazer fluir o saber (não o dado, a informação e o puro 

conhecimento), porque são ponte na construção de sentido para a vida das pessoas 

e para a humanidade. Para isso deve ser capaz de proporcionar vivências verdadeiras 

que busquem um mundo mais justo, produtivo e saudável para todos/as seus/suas 

educandos/as. 

Teixeira (2014) afirma que ainda não é isso que se observa. De forma geral, 

muitos/as dos/as educadores/as que atuam no Ensino Fundamental, alegam não ter 

recebido - nem esporádica e/ou superficial - formação quanto a abordagem de temas 

relacionados à questão ambiental e ecológica. As pesquisas feitas sobre práticas 

pedagógicas de EA apontam para a hegemonia de uma EA Conservadora e pouco 

efetiva. Talvez isso seja resultado da precariedade na formação de educadores 

ambientais no Brasil. 

 
Os estudos (...) sugerem que a hegemonia da educação ambiental 
conservadora no Brasil tem a ver com o hiato na formação de educadores 
ambientais (...) e que a questão da formação dos educadores para lidar com 
questões ambientais precisa ser ainda bastante analisada (TEIXEIRA, 2014, 
p. 117).  

 

Para mudar essa realidade é importante pensar num/a novo/a educando/a, que 

seja sujeito/a ativo/a da sua própria formação, curioso/a, autônomo/a, motivado/a para 

aprender, disciplinado/a, organizado/a, mas, sobretudo, cidadão/ã do mundo e 

solidário/a. “A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao 
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desvelamento de algo, como pergunta verbalizada” (GADOTTI, 2000a, p. 46). 

Segundo Freire (2015) a prática docente crítica envolve o movimento dinâmico 

entre o fazer e o pensar sobre o fazer. Na prática docente espontânea produz um 

saber ingênuo, sem rigorosidade metódica que caracteriza uma curiosidade 

epistemológica do sujeito com relação a sua prática. Essa curiosidade, inicialmente 

ingênua, com o exercício constante, vai se transformando em crítica. Na formação de 

professores/as é fundamental a reflexão crítica permanente na busca da melhoria de 

sua prática educativa. Ou seja, à reflexão se acrescenta duas novas categorias: a 

crítica e a formação permanente. De acordo com o autor, a crítica é a curiosidade 

epistemológica, resultante da capacidade de mudança do estado de curiosidade 

ingênua para a prática docente crítica. Para Freire, a ideia de formação permanente 

é resultado da consciência humana quanto ao seu inacabamento próprio a experiência 

vital.  

Além disso, para que as ações de EA sejam efetivas nas escolas é necessária 

a adequação dos currículos escolares, assim como a capacitação e formação 

continuada dos/as professores/as de diferentes áreas. É possível perceber ao longo 

do tempo mudanças que englobam a comunidade escolar, mas ainda são 

insuficientes para a efetividade das ações. Na maioria dos casos, a realização dos 

projetos de EA não são contínuos. A construção conjunta de projetos que visem a 

interdisciplinaridade e a transversalidade pode ser uma alternativa benéfica para o 

avanço da construção do conhecimento na área ambiental (PEREIRA, 2019). 

A EA tem uma reconhecida trajetória em sua construção na busca de viabilizar 

a aproximação do ser humano e o restante da natureza, principalmente, nos espaços 

escolares. Ao analisar as ferramentas, estratégias e metodologias, teóricas e práticas 

de como implementá-la, nota-se que a humanidade ainda está prestes a percorrer um 

longo caminho de transformação. Mesmo diante da compreensão dos limites para o 

crescimento econômico e das inúmeras possibilidades e abordagens pedagógicas, a 

construção de sociedades éticas e responsáveis pelo bem comum, ainda está longe 

de ser uma realidade humana e precisa de atenção especial para ser desenvolvida. 

O que foi exposto tentou representar o tamanho do desafio da humanidade 

diante da problemática ambiental e ecológica. Buscou mostrar as possibilidades de 

EA e o contexto que está inserida. Fez uma provocação quanto ao papel da escola e 

seus limites na construção de um pensamento crítico para as práticas de educação 

com olhar sistêmico, holístico, atento a demandas sociais e ecológicas em suas 



36 
 

abordagens educativas. 

 

3.1.3 Conscientização e sensibilização 
 

É muito importante - quase essencial - que as primeiras experiências 
das pessoas com a natureza sejam surpreendentes e fascinantes. Esse 

contato inicial elimina por alguns momentos as preocupações e angústias 
egocêntricas que impedem nossa identificação com outras formas de vida  

Joseph Cornell (1996, p. 95). 
 

Com a atual demanda das questões ambientais e ecológicas, reconhece-se a 

necessidade de transformação da relação do ser humano com o restante da natureza. 

Essa urgência nos coloca diante do desafio de estabelecer novas formas de conviver 

com bens culturais, naturais e produtos e serviços. Como solução para essa questão 

a EA nos traz os conceitos de sensibilização e conscientização ambiental.  

Em um primeiro olhar os conceitos sensibilizar e conscientizar, normalmente, 

remetem a uma visão unidirecional do/a educador/a para o/a educando/a, da 

instituição de ensino para a comunidade escolar, deixando de considerar o diálogo 

entre professor/a, aluno/a e a complexidade de cada grupo social. O conceito 

conscientizar tem muitos significados e pode ser problemático ao ser utilizado para 

“sensibilizar para o ambiente; transmitir conhecimentos; ensinar comportamentos 

adequados à preservação, desconsiderando as características socioeconômicas e 

culturais do grupo com o qual se trabalha” (LOUREIRO, 2007 p. 69). 

Nos processos educativos de EA Conservadora e EA Pragmática, que são 

comuns nos ambientes escolares, o conscientizar acontece por meio de informar e 

estabelecer regras de convívio com o restante da natureza. Porém na EA Crítica, 

enxerga-se que a percepção do ambiente é necessária, contudo, a intenção da 

conscientização não é somente conhecer para se ter consciência de algo, mas 

conhecer inserido no contexto para que se tenha consciência crítica do conjunto de 

relações e superá-las. Ou seja, conscientizar só́ faz sentido se for como proposto por 

Paulo Freire (2015), a partir de um processo de mútua aprendizagem pelo diálogo, 

reflexão e ação no mundo. É o movimento coletivo que reconhece as especificidades 

de cada integrante da comunidade escolar, ampliando o conhecimento das relações 

que constituem a realidade do mundo, conhecendo-o para transformá-lo. 

(LOUREIRO, 2007). 

Na busca da reaproximação do ser humano com o restante da natureza é tão 
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importante provocar conscientização sobre riscos iminentes desse distanciamento, 

quanto gerar situações para sensibilização por meio do resgate dos laços que os 

unem. Esses laços podem ser construídos através de aspectos inerentes à natureza 

humana, desde os mais rudimentares (instintivos, impulsos, desejos, etc.), até os mais 

complexos, relacionados à evolução biológica e cultural (linguagem, afetividade, 

imaginação, intuição, arranjo social, etc.) (MARIN; OLIVEIRA E COMAR, 2003,). 

 

3.1.3.1 Do sensitivo ao cognitivo 

 

Essa capacidade de transformação de pensamentos não está relacionada 

apenas com a capacidade cognitiva humana. Segundo a Ecopedagogia de Gutiérrez 

(1999) a meta humana na natureza, como espaço de aprendizagem, é a recuperação 

do equilíbrio entre a intuição e a razão. O que importa, é o entendimento e a 

compreensão, sendo o conhecimento e informação algo secundário. Os processos de 

humanização da sociedade devem começar a ressignificar tudo o que nela é realizado 

e impregnar de sentido as práticas da vida cotidiana. O autor afirma que a pessoa 

inteligente não é aquela que melhor racionaliza, mas quem, fazendo uso pleno e 

consciente de sua intuição, seleciona e prioriza contextualmente aquela informação 

mais pertinente para sua autorrealização. A vivência subjetiva, a criação imaginativa 

e a percepção intuitiva são instrumentos poderosos durante o processo educativo. A 

formação de sentido na vida cotidiana está relacionada com o espaço e o tempo que 

são realizadas as ações do ser humano no meio ambiente. Elas ocorrem sobretudo 

no nível da sensibilidade, muito mais do que no da consciência. Elas se dão, portanto, 

muito mais no nível da subconsciência: os indivíduos não as percebem e, muitas 

vezes, não sabem como elas acontecem (GUTIÉRREZ, 1999).  

Nesse sentido, ao buscar caminhos para educação, Zohar e Marshall (2018) 

consideram que o ser humano possui uma organização neural que o permite realizar 

pensamento racional, lógico, pautado por regras. Dá a essa capacidade o nome de 

QI, ou inteligência intelectual. Outra capacidade do cérebro permite-lhe realizar 

pensamento associativo, influenciado por hábitos, reconhecendo padrões, 

sentimentos e emoções. Este é reconhecido como QE, ou inteligência emocional. Um 

terceiro tipo realiza o pensamento criativo, capaz de insights, formulador e revogador 

de regras. É o tipo de pensamento que transforma e ressignifica os dois anteriores. 

Esse é denominado QS, ou inteligência espiritual (ZOHAR E MARSHALL, 2018). O 
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autor diz que para entender os diferentes sistemas de pensamentos, é fundamental 

saber que como, 

 
O órgão mais complexo do corpo, o cérebro gera o mistério da mente 
consciente, a percepção que temos de nós mesmos, do mundo e nossa 
capacidade de livre-arbítrio nos contatos com a realidade em volta. Ele 
produz e estrutura pensamentos, permite aos homens ter emoções e serve 
como mediador da vida espiritual – nosso senso de sentido e valor e o 
contexto apropriado, dentro do qual podemos compreender nossa 
experiência. O cérebro dá ao homem o tato, a visão, o olfato e a linguagem. 
É o repositório da memória. Controla os batimentos do coração, a frequência 
com que transpiramos, o ritmo da respiração e incontáveis outras funções 
corporais (...) é a ponte entre a vida interior e o mundo externo. E pode fazer 
tudo isso porque é complexo, flexível, adaptativo e auto organizador” 
(ZOHAR E MARSHALL, 2018, p. 53 e 54). 

 

Frente ao desafio da educação de mudar o pensamento mecanicista para o 

pensamento complexo com abordagem sistêmica, nota-se que essa transformação só 

será possível através do desenvolvimento das capacidades de inteligência humanas. 

Zohar e Marshall (2018) esclarece que através do desenvolvimento diversificado do 

cérebro, por meio de diferentes estímulos, é possível gerar percepções individuais 

para compreender a complexidade do mundo. Esse despertar da consciência se 

mostra como uma oportunidade de estimular as mudanças de comportamento 

necessárias para ressignificar a relação do ser humano com o restante da natureza. 

 

3.1.3.2 Percepção ambiental 

 

A palavra percepção significa ato de perceber, de formar mentalmente 

representações sobre objetos e fatos externos a partir do que é acessado pelos 

órgãos sensoriais. O estudo da percepção ambiental aborda o processo mental de 

interação do indivíduo com o meio ambiente que acontece através de mecanismos 

perceptivos principalmente, cognitivos através dos órgãos sensoriais. Já a 

representação é um prolongamento da percepção, pois acontece a partir de um 

conjunto de significações representativas. Envolve a diferenciação entre cada objeto 

significante, que podem ser formas de linguagem ou imagens, gestos, desenhos e os 

significados que compreendem os espaços e as vivências (DEL RIO E OLIVEIRA, 

1996). 

 
Nesse sentido, o enfoque materialista ou puramente instintivo não subsidiaria 
nem a análise da relação ser humano-ambiente, nem a prática de educação 
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que se quer gerar a partir dela. O ser no mundo utiliza-se tanto das 
percepções sensoriais quanto das fontes da fantasia, da imaginação e da 
temporalidade. São elementos intrínsecos do ser humano, seus mitos e 
tradições e sua historicidade (MARIN; OLIVEIRA; COMAR, 2003, p. 618).  

 

Quando se trata da relação do ser humano com o restante da natureza, a 

percepção ambiental é um campo de pesquisa que estuda, principalmente, as bases 

complexas que edificam a relação do ser humano com o ambiente, com o 

levantamento de conceitos individuais e/ou coletivos de meio ambiente, dos 

fenômenos naturais e problemas ambientais. Esses aspectos conceituais são 

importantes, porém, não podem ser limitantes. O momento pede que haja uma 

ampliação no olhar, se EA acontecer apenas por meio de conceitos, baseada na 

transmissão de informações sobre fenômenos e componentes ecológicos, mostrará 

apenas uma parte da complexidade. 

 
Apreendemos o mundo, o ambiente, por intermédio de um fenômeno 
perceptivo tão complexo quanto a natureza humana, não sendo possível seu 
entendimento pelos caminhos puramente conceituais. Dessa maneira, 
procuramos entender a importância das imagens construídas pelo ser 
humano a partir da sua relação com o meio, e de outros aspectos que 
julgamos profundamente ligados a esse fenômeno: a biofilia e a topofilia, 
significando a ligação do ser humano com as outras formas de vida e a 
atração por componentes físicos do ambiente, respectivamente. A primeira 
caracteriza-se por ter uma base mais biológica, instintiva, enquanto que a 
segunda é visivelmente marcada por aspectos culturais como afetividade, 
memória e experiência interativa (MARIN; OLIVEIRA E COMAR, 2003, p. 
616).  

 

O conceito de topofilia, foi trazido por Bachelard, no ano de 1957 em seu livro 

“A poética do Espaço" e discutido amplamente por Tuan (1983). A palavra “topofilia”, 

em toda a amplitude de sua definição, são “todos os laços afetivos dos seres humanos 

com o meio ambiente material. Estes diferem profundamente em intensidade, sutileza 

e modo de expressão” (TUAN, 1983, p. 107). Essa resposta humana ao meio 

ambiente pode ser estética, tátil, ou os sentimentos para um lugar.  

A palavra biofilia foi criada por Edward Wilson (1984) e indica a tendência 

evolutiva da espécie humana de apreciar os fenômenos relacionados à vida, incluindo 

a nós mesmos. A biofilia é a busca do contato com diversas formas de vida e a 

simbolização delas (principalmente animais). “As simbologias são tecidas tanto na 

antropomorfizarão das imagens quanto na atribuição de diversos significados 

misteriosos e mitológicos, de onde ressurgem monstros e miscigenações da forma 

humana como animais” (MARIN; OLIVEIRA E COMAR, 2003, p.3). 
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Ao constatar a importância das imagens construídas nas manifestações 

humanas e suas relações com seu ambiente externo, alguns conceitos caracterizam 

as formas desse envolvimento. O entendimento das formas de interação do ser 

humano com o ambiente, está edificado em bases complexas. A percepção ambiental 

tem sido estudada, a partir do levantamento de conceitos de meio ambiente, 

fenômenos naturais e problemas ambientais. Porém, não é um tema que se encerra 

em si e ao promover esse tipo de estudo é fundamental que haja cuidado criterioso 

para não limitar as formas reducionistas de coleta e análise dos dados. 

Reigota (2010) afirma que a realização da EA acontece de acordo com a 

concepção de meio ambiente. Porém não existe consenso sobre o significado, o 

conceito de meio ambiente na comunidade científica em geral. Por isso, é possível 

considerar o meio ambiente uma representação social. De acordo com a 

representação social, a EA pode ser chamada por muitos outros nomes. Uma 

representação social é o senso comum que se tem sobre um determinado tema. 

Nesse sentido, um importante passo para realização da EA é a identificação das 

representações das pessoas envolvidas no processo educativo quanto a esse tema 

(MOSCOVICI, 1976, apud REIGOTA, 2010). 

Diante da complexidade da subjetividade humana, os conceitos de percepção 

ambiental, topofilia, biofilia e representação social, colaboram para o entendimento 

das formas de relação do ser humano com o restante da natureza e buscam auxiliar 

a construção do caminho para a tão necessária transformação social. 

 

3.1.3.3  Educação Ambiental “Vivencial” 

 

Mendonça (2005) afirma que a EA pretende que os indivíduos alcancem a 

percepção de sua responsabilidade sobre o que acontece no mundo, quanto a sua 

participação no todo. Para isso, é preciso que conceitos sejam internalizados e 

transformados em comportamentos inovadores e criadores de novos modos de viver, 

de novas culturas de respeito à natureza. Dentre as possibilidades da EA de promover 

o processo educativo de conscientização por meio da sensibilização, a autora nos traz 

o conceito de EA “Vivencial” e afirma que essa forma de abordagem que: 

 
considera os indivíduos de forma integral, incluindo e priorizando o 
aprendizado através do corpo, dos sentidos e da percepção mais sutil de si 
mesmos, dos outros, do mundo, da natureza, e dos processos vitais que dão 
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origem e sustentam a vida, cuidando para que as informações científicas não 
se interponham na interação de aprendizagem e mascarem ou inibam os 
processos de natureza mais delicada (MENDONÇA, 2005, p. 119). 

 

O aprendizado “vivencial” oferece, por meio de interação, a oportunidade para 

o corpo inteiro aprender e não apenas o cérebro. As vivencias aproximam as pessoas 

de si mesmas, tornando o aprendizado autêntico, onde o próprio corpo produz o 

conhecimento. Mendonça (2005) recomenda que para realizar as vivencias é preciso 

dar menos espaço as ideias, pensamentos e emoções difusas. É preciso estar 

presente, sensível aos sinais do corpo, perceptivo ao que está́ acontecendo nos 

ambientes externo e interno. As formas de repercussão dos estímulos no corpo são 

diferentes das sensações que advém da imaginação durante a mesma situação.  

 
Quando idealizamos a imagem em lugar da experiência corporal, nós nos 
descobrimos vivendo na imagem. Atualmente, grande parte da sociedade se 
organiza de maneira que se coloca à parte da sua própria natureza. A 
natureza tornou-se uma fotografia, uma ideia, um símbolo, uma imagem no 
cérebro – e o mesmo aconteceu com o corpo. Vivemos na imagem do corpo, 
não no corpo (MENDONÇA, 2005 p. 120). 

 

Estamos diante da contradição entre os aspectos intelectuais e emocionais do 

indivíduo. A tradição educacional baseada na transmissão de conceitos e teorias 

precisa se abrir para oportunidades de fazer emergir novos sentimentos, novas 

relações, novas formas de pensar, novos espaços para ações criativas e 

transformadoras. Em vivencias positivas, bem conduzidas e elaboradas é possível 

deixar no indivíduo a convicção de que a construção de novas relações com o mundo 

é possível. Percebida corporalmente, as raízes dessa construção encontram-se nos 

próprios indivíduos, na memória corporal da experiência vivida (MENDONÇA, 2005). 

Mendonça (2005) afirma que o foco apenas no desenvolvimento do cognitivo, 

por meio de conhecimento científico, organização e transmissão de informações, tem 

um resultado limitado. Por outro lado, apenas trabalhar com questões emotivas e 

focadas nos sentimentos, também não é suficiente para gerar as mudanças 

necessárias. Para gerar mudança de comportamento é preciso que os processos 

educativos atuem na vontade, no nosso reservatório de motivação e energia para a 

ação. Porém, estimular apenas à vontade não gera mudanças, pois as ações 

precisam ser fundamentadas, compreendidas e capazes de gerar processos de 

criatividade. Para que o conhecimento se torne consciente e consiga tirar os 

indivíduos do círculo vicioso em que vivem, a natureza humana precisa ser 
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considerada por inteiro (MENDONÇA, 2005). 

O processo de ampliação da consciência nos conecta às leis que originaram e 

regem o mundo, nos alimenta dessa fonte de sentido. As vivencias, que proporcionam 

desenvolvimento afetivo, associado a percepção dos conceitos e interações, tocam 

no núcleo da vontade e complementam os processos educativos que focam na 

transferência de informações e conhecimentos (cognitivos, emocionais e volitivos).  

O nome “Vivências com a Natureza” é usado para designar a expressão 

Sparing Nature8. Integrada ao contexto da EA, consiste numa proposta pedagógica 

de experimentação de conceitos, observação das emoções, sentimentos e 

pensamentos, e contribui para a conservação da natureza. Designa uma abordagem 

voltada para algumas práticas educativas em ambientes naturais com foco na 

interação com a natureza. O termo natureza é entendido na relação de tudo o que é 

vivo, ou faz parte dos ciclos da vida (minerais, vegetais, animais e os seres humanos) 

(MENDONÇA, 2005).  

O educador naturalista Joseph Cornell (1996), propõe brincadeiras que são 

verdadeiros processos de autoconhecimento, para crianças e adultos. Proporcionam 

a abertura para vivências e experiências percebendo os ciclos e processos naturais 

de forma direta e pessoal. A finalidade dessas ações nos ambientes naturais é a 

interação da própria natureza humana com os ciclos ecológicos. Cornell (1996) 

acredita que os seres humanos contemporâneos vivem de forma artificial, afastados 

não apenas dos ambientes naturais, mas da própria essência humana. Isso causa 

desconhecimento das possibilidades humanas de assumir relações verdadeiras com 

outros seres. A compreensão dos significados mais profundos de nossas ações tem 

ficado cada vez mais distante em nossa sociedade (MENDONÇA, 2005).  

Cornell (1996) compartilhou cinco regras básicas de ensino ao ar livre que 

considerou serem imprescindíveis para educadores/as. Elas ajudam a trabalhar a 

energia vibrante das crianças, buscando atividades construtivas e agradáveis. 

Acompanhadas de atitudes de respeito pela criança e reverência pela natureza, 

seguem as cinco regras: (i) ensine menos e compartilhe mais (narrativas); (ii) seja 

receptivo (ouvir e estar atento); (iii) concentre sem demora a atenção da criança 

 
8 A Sharing Nature Worldwide foi fundada em 1979 pelo educador naturalista Joseph Cornell para 
indicar a filosofia e a metodologia por ele elaboradas. Seu representante no Brasil, o Instituto Romã 
(www.institutoroma.com.br) criou a versão para o português de sharing nature: "Vivências com a 
Natureza”.  
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(formular perguntas e indicar aspectos interessantes) ; (iv) observe e sinta primeiro; 

fale depois (explore as sensações proporcionada pelos sentidos); (v) um clima de 

alegria deve prevalecer durante a experiência (seu entusiasmo é contagiante) 

(CORNELL, 1996).  

Cornell (1997) ensina que ao conduzir atividades relacionadas à natureza, 

compreendeu que há uma sequência para que as brincadeiras e atividades se tornem 

mais produtivas. Independentemente da idade ou local que essas vivências são 

realizadas, essa sequência harmoniza a determinados aspectos sutis da natureza 

humana. Esse método de ensino é chamado “Aprendizado Sequencial” e é composto 

por quatro estágios que fluem de um para o outro de forma natural: (i) despertar o 

entusiasmo (fluxo calmo e intenso de interesse); (ii) concentrar a atenção (observação 

tranquila); (iii) dirigir a experiência (calma interior e receptividade) e; (iv) compartilhar 

a inspiração (intensifica e esclarece). Esses princípios descrevem como usar as 

atividades de conscientização da natureza de forma gradativa e direcionada. Segundo 

o autor, “depois de uma sessão conduzida com sucesso, cada participante adquire 

uma nova, agradável e sutil conscientização de sua unidade com a natureza e uma 

intensa empatia com a vida” (CORNELL, 1997, p. 17-18). 

As pessoas no século XXI, em sua maioria, vivem no mundo urbano e 

industrializado e seu modo de vida, entre inúmeros outros aspectos, é caracterizado 

pelo alto desenvolvimento tecnológico e um distanciamento do mundo natural. Esse 

distanciamento é causa de vários problemas, como doenças, desequilíbrios e 

ameaças ambientais.  

As “Vivências com a Natureza” propostas por Cornell (1997) se propõem a lidar 

com as contradições da sociedade, conduzindo as pessoas a novos estágios de 

relacionamento. Considerando a complexidade da experiência humana, essas 

vivências ao ar livre oferecem possibilidades de experimentação e permitem-nos ser 

contraditórios e plenos de possibilidades.  

 
A proposta das vivências com a natureza considera ainda que a consciência 
não é algo que se impõe ou se ensina, mas que se amplia durante toda a 
experiência da vida. Tais vivências tem como instrumento o processo de 
acalmar a mente e possibilitar às pessoas a observar a própria experiência, 
o próprio sentir e pensar. Acreditando profundamente no potencial humano 
de evolução, de superação de suas limitações e de ampliação de consciência, 
as Vivências com a Natureza se propõem resgatar a experiência subjetiva 
direta com a natureza, como forma de ampliar o repertório de sentimentos, 
emoções, percepções, conhecimentos e compreensões de cada pessoa, 
para que se enraízem e tornem-se ativos na constituição das experiências 
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futuras (MENDONÇA, 2005, p. 123-124). 
 

As ferramentas práticas como estas propostas por Cornell (1996) e Mendonça 

(2005) são um exemplo de que o formato de ensino/aprendizagem que se limita a 

acontecer dentro de sala de aula não é o único possível. Estimula não apenas por 

meio do cognitivo humano, mas através da sua sensibilidade. Para atuar nesse 

sentido, a educação formal e informal merece uma revisão metodológica, em 

atividades de ensino/aprendizagem na busca dessa aproximação da comunidade 

escolar com a natureza.  

Para promover a conscientização por meio da sensibilização pelos elementos 

da natureza, a escola necessita de revisão curricular, de maneira que o ensino 

aconteça o mais prático possível. Como resultado dessas vivências e interações, 

promover o despertar do respeito e veneração aos ciclos ecológicos e toda a natureza. 

Atividades planejadas e executadas ao ar livre, com vivências que visam aproximar 

os seres humanos das leis cósmicas podem proporcionar uma conscientização 

gradual da humanidade.  
 

3.1.4 Marcos legais da Educação Ambiental no Ensino Fundamental 
 

Educar-se é impregnar de sentido as práticas da vida cotidiana 
Francisco Gutiérrez (1999, p. 14). 

 

Toda essa jornada pela EA, suas ferramentas, estratégias e metodologias, 

mostra a importância do tema para os debates das ciências da educação, criação de 

políticas públicas e avanços para a sua consolidação. No Brasil, a EA vem sendo 

formalizada como política pública desde a década de 70. No ano de 2021, apesar de 

existir um aparato jurídico para subsidiar as necessidades dessa abordagem, estamos 

diante do maior retrocesso quanto a políticas públicas para promoção de EA nas 

escolas. Mesmo estando diante dessa realidade, é importante valorizar, citar, discutir 

e questionar todo o caminho já percorrido para essa construção e apontar direções 

para continuidade dessa construção. 

A EA, ganhou importância no Brasil a partir da Constituição de 19889 com o 

artigo 225 relacionado ao Meio Ambiente, e se tornou obrigatória no ensino formal 

 
9 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 Disponível em: 
http://www.planalto.gov.b r/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 21 ago. 2019. 
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com a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 199710, aprovação da 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) de 199911 e a institucionalização 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA) de 2013 
12, todos criados para regulamentar essa obrigatoriedade. 

Até o ano de 1996 o ensino fundamental esteve estruturado pela Lei Federal n. 

5.692, de 11 de agosto de 1971. Durante as décadas de 1970 e 1980 a política 

educacional brasileira buscou a expansão das oportunidades de escolarização, 

gerando um aumento no acesso à escola básica. No ano de 1996 a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB)13, torna ainda maior o dever do poder público 

com a educação em geral, principalmente com o Ensino Fundamental (BRASIL, 

1997). 

Em 1997, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) foram construídos e 

aprovados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) (BRASIL, 2005). Na ocasião 

de sua criação, algumas das propostas de ensino/aprendizagem indicaram a 

necessidade do tratamento transversal de temáticas sociais na escola, contemplando 

sua complexidade, sem restringi-las à abordagem de uma única disciplina. Foi então 

que a EA se consolidou no currículo formal de ensino, quando as problemáticas 

sociais foram integradas por meio dos PCNs como 6 (seis) “Temas Transversais” 

entre eles, o meio ambiente (BRASIL, 1997) (BRASIL, 2005).  

O Tema Transversal Meio Ambiente foi criado para garantir uma abordagem 

interdisciplinar considerando a importância desse tema para a humanidade e 

orientando o que a escola deveria, ao longo do Ensino Fundamental, proporcionar 

para cada estudante como oportunidades de compreender de forma crítica a relação 

ser humano e natureza (BRASIL, 1997). 

 
Os PCN são bem claros, afirmando que é um problema associar apenas a 
qualidade de vida com a riqueza material, pois é evidente que a ausência de 
água tratada ou um ar poluído vai prejudicar a vida de todos, sem exceção 
(OLIVEIRA E NEIMAN, 2020 p. 40).  

 
10 Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) Meio Ambiente. Disponível em: http://portal.mec.gov 
.br/seb/arquivos/pdf/meioambiente.pdf. Acesso em: 05 out. 2020. 
11 Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 
03/Leis/L9795.htm. Acesso em: 27 ago. 2019. 
12 BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN): Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.p 
hp?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curiculares-nacionais-
2013pdf&Itemid=30192. Acesso em: 05 out. 2020.  
13 BRASIL. Lei de diretrizes básicas da educação (Lei 9394/1996). Disponível em: http://www.plana 
lto.gov.br/ccivil03/leis/l9394.htm. Acesso em: 16 out. 2020. 
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Ao apresentar como os temas devem ser tratados para atingir o objetivo de 

ensino e aprendizagem, os PCNs abordaram: (i) A Natureza “cíclicas” da Natureza; 

(ii) Sociedade e Meio Ambiente; e (iii) Manejo e Conservação Ambiental. Esses 

assuntos devem ser apresentados de acordo com o ano e a idade em que está sendo 

ensinado e cada professor/a é livre para criar a forma como esses assuntos devem 

ser abordados, respeitando o tempo dos/as alunos/as e transversalidade na 

abordagem do tema Meio Ambiente. Complementar aos PCNs, os “PCNs em Ação” 

abordam a formação continuada dos professores, nos ambientes escolares com 

destaque aos encontros de estudos, debates e reflexões acerca da temática 

ambiental. Tratam diálogos já́ existentes no contexto escolar, porém evidenciando 

questões ambientais, sociais, econômicas, históricas e as relações que cada indivíduo 

pode fazer com o meio em que vive (OLIVEIRA E NEIMAN, 2020).  

Essa compreensão de cidadania também foi ratificada pela Política Nacional 

de Educação Ambiental (PNEA) (BRASIL, 1999), ao estabelecer a obrigatoriedade da 

EA no ensino formal, e entendeu por esse tipo de educação:  

 
Os processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999).  

 

Para estabelecer bases comuns nacionais para a Educação Básica, em 2013 

foram instituídas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 

(DCNs), com orientações para as três etapas escolarização (BRASIL, 2013). 

Essa construção resultou nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental (DCNEA) que trouxe como realidade a EA integrando os 

currículos de todas as disciplinas, sendo desnecessária a criação de uma disciplina 

específica. Enfatizou a interdisciplinaridade e a construção de uma “cidadania 

ambiental” com a EA, em seu caráter transversal, estando integrada de forma continua 

e permanente em todas as atividades escolares de todos os níveis de ensino 

(OLIVEIRA E NEIMAN, 2020).  

Em 2014, foi aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE)14, com vigência 

de 10 (dez) anos, cujo artigo 2º desta lei apresentou as 10 diretrizes do PNE, em que 

 
14 BRASIL. Plano Nacional de Educação (PNE). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL 
_03/_Ato20 11-2014/2014/Lei/L13005.htm. Acesso em: 16 out. 2020. 
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a 10ª diretriz (X) previu a “promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, 

à diversidade e à sustentabilidade socioambiental”. O PNE foi composto por 20 metas 

para a melhoria da qualidade da Educação Básica e reiterou a necessidade de uma 

Base Nacional Comum com o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento dos 

alunos (BRASIL, 2014).  

Em 2018 foi concluída e homologada a Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC15). Este documento carrega algumas fortes críticas devido a forma não 

democrática de sua criação, pois foi uma medida imediatista, que em sua versão final, 

privilegiou especialistas do setor empresarial e terceiro setor e subjugou o diálogo com 

as comunidades educacionais e escolares, centralizou a tomada de decisões, 

desvinculando a construção de um planejamento pautado em marcos de referência e 

nos diagnósticos do projeto de nação e educação desejadas. “Usuários desse modelo 

acreditam que cartilhas, guias como “receitas”, a serem reproduzidos nas escolas, 

serão “remédio” infalível para os “males” da educação” (AGUIAR, 2018, p. 14). 

Com a aprovação da nova Base Nacional Comum Curricular no ano de 2017, 

esta passou a substituir os PCN e direcionar os currículos escolares, com ínfima 

participação da EA. Esse fato evidencia um retrocesso ante toda a regulamentação 

anterior, pois ausente na nova BNCC, é possível que deixe de ser abordada no ensino 

formal, mesmo diante da urgência contemporânea do tema e da consistente legislação 

brasileira que já estabeleceu a obrigatoriedade de sua presença em todos os níveis 

de ensino (OLIVEIRA E NEIMAN, 2020).  

É importante que uma política pública como essa considere, fundamentalmente 

a garantia dos princípios constitucionais da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar 

e divulgar o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas. Não cabe à BNCC fixar mínimos curriculares nacionais ou engessar a 

ação pedagógica com objetivos de aprendizagem que não promovam o 

desenvolvimento integral do estudante e limitem o direito à educação e a 

aprendizagem avançar em sua construção (AGUIAR, 2018).  

 
A criação da Base é uma tentativa de padronização do conteúdo a ser 
aplicado nas escolas de todo o Brasil, porém deve-se tomar cuidado com 
aspectos regionais de cada parte do Brasil e abordar temas importantes com 
uma maior clareza, algo que não é observado no documento final (OLIVEIRA 
E NEIMAN, 2020, p. 49).  

 
15 BRASIL. Base Nacional Curricular Comum (BNCC). Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.g 
ov.br/a base/. Acesso em: 16 out. 2020. 
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A sequência de políticas públicas acima descritas pretendeu mostrar o caminho 

de construção para regulamentar e institucionalizar uma escola que forma 

cidadãos/ãs críticos sobre sua atuação no meio ambiente. Porém, apesar da sólida 

construção conquistada desde a Constituição de 1988, nos últimos 3 anos, com a 

implantação da BNCC, há um aparente retrocesso. Essa política pública poderá gerar 

uma lacuna na formação de competências e habilidades do sujeito integral, humano, 

crítico, ativo/a socialmente responsável e transformador/a de sua realidade, como um 

humano e natural. Assim como nos alerta Sorrentino (2005): 

 
A urgente transformação social de que trata a educação ambiental visa à 
superação das injustiças ambientais, da desigualdade social, da apropriação 
capitalista e funcionalista da natureza e da própria humanidade. Vivemos 
processos de exclusão nos quais há́ uma ampla degradação ambiental 
socializada com uma maioria submetida, dissociados de uma apropriação 
privada dos benefícios materiais gerados. Cumpre à educação ambiental 
fomentar processos que impliquem o aumento do poder das maiorias hoje 
submetidas, de sua capacidade de autogestão e o fortalecimento de sua 
resistência à dominação capitalista de sua vida (trabalho) e de seus espaços 
(ambiente) (SORRENTINO, 2005, p. 287).  

 

É fundamental que o assunto EA esteja na pauta de políticas públicas e 

ciências da educação a fim de garantir dignidade ao ensino. É grande o risco de o/a 

professor/a ser substituído por máquinas e o/a estudante ser privado/a do espaço 

educativo e da construção da aprendizagem por meio de relações afetivas e vivências 

sociais. Com essa realidade, o desafio para a reconexão com a natureza, com a 

essência da vida, está se tornando cada vez maior. 

O arcabouço legal para EA construído no Brasil ao longo dos últimos 25 anos 

evidenciam as oportunidades e os desafios para que a educação formal e informal se 

aproprie da abordagem crítica, holística e sistêmica para fortalecer o debate sobre as 

questões ambientais ao longo de toda a formação dos/as educandos/as. Porém, 

percebe-se que tanto no ambiente escolar como no contexto das relações, apesar da 

EA ser uma ferramenta poderosa para o processo educativo e de transformação social 

ainda há muitos desafios para que este seja um caminho de efetiva transformação. 

Para que a EA aconteça de forma ampla, é preciso incentivo de políticas 

públicas para que a escola seja reconhecida como espaço de aprendizagem sobre a 

relação do indivíduo com os diversos aspectos do seu entorno, entre eles relacionado 

a questões sociais, ambientais e ecológicas. Se dispor a rever a forma de pensar o 
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ensino, a partir das demandas contemporâneas, na intenção de oferecer às futuras 

gerações a possibilidade do resgate desse vínculo entre o ser humano e o restante 

da natureza, ameaçado, e por vezes perdido, ao longo dos últimos séculos. Políticas 

públicas de retrocesso como a BNCC são um atraso nessa construção e, por falta de 

orientação, dificultam que as instituições de ensino se apropriem dessa demanda e 

desenvolvam suas formas de abordagem de acordo com a realidade local.  

Nota-se uma aparente crise no âmbito da educação. Com políticas públicas 

que tendem a criar um ambiente escolar mercantilizado, visando o desenvolvimento 

competitivo e individualista de capacidades puramente intelectuais, formando pessoas 

para atender exclusivamente ao mercado de trabalho. O arcabouço legal já construído 

no Brasil para EA, demonstram as oportunidades e os desafios para que a educação 

formal e informal se aproprie dessa abordagem. O histórico de construção de políticas 

públicas para a EA é sólido desde a Constituição de 1988. Porém, nos últimos três 

anos, com a implantação da BNCC, há um aparente retrocesso. Dependendo da 

orientação pedagógica, a política pública como está elaborada, poderá gerar uma 

lacuna na formação de competências e habilidades do sujeito integral, humano, 

crítico, ativo/a socialmente responsável e transformador/a de sua realidade. 

Diante desse contexto, é preciso que os/as educadores/as estejam mais 

atentos/as às necessidades apresentadas e busquem alternativas para renovar o 

ensino. O currículo da PW orienta que essa busca aconteça, conscientemente, 

pelos/as educadores/as e toda a comunidade escolar. Nesse formato de escola as 

atividades de vivências na natureza devem acontecer no cotidiano, de acordo com 

suas orientações curriculares e podem ser motivadas pelo avanço das políticas 

públicas. Porém, mesmo no caso de possíveis retrocessos na legislação, os temas 

correspondentes à EA sempre serão assuntos prioritários. Essas práticas na PW 

pretendem que os/as alunos/as e famílias tenham acesso a aprendizagens que lhes 

serão úteis quando não estiverem mais frequentando a escola.  

Como síntese do estudo feito sobre a EA é importante enfatizar que este é um 

tema bastante amplo, e se apresenta em categorias que atuam de acordo com a sua 

concepção. Cada um desses matizes varia desde uma visão mais centrada em 

aspectos naturais até uma visão mais integrada do meio ambiente, envolvendo 

aspectos culturais, sociais, históricos, políticos, éticos, desenvolvimento sustentável e 

outros.  

A revisão bibliográfica sobre EA apresentada passou por vários tópicos como, 
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EA Popular ou Crítica, Desenvolvimento Sustentável, Ecosofia, Alfabetização 

Ecológica, Educação Ecológica, Agroecologia, Percepção Ambiental, EA “Vivencial” 

e a construção do arcabouço legal para EA no Brasil nos últimos 25 anos. Esse 

caminho visa orientar o entendimento sobre qual o contexto que a EA está inserida no 

presente estudo de correspondências com a PW. Essa ampla e diversa foi a 

abordagem priorizada para subsidiar a pesquisa e análise das ferramentas, 

estratégias e metodologias utilizadas pelas iniciativas de EA que buscam as 

mudanças de atitudes e comportamentos voltados à relação ser humano-natureza. 

Essas informações serão utilizadas para identificar teorias e práticas comuns na EA e 

PW e compreender quais os fundamentos e as motivações para serem utilizadas, ou 

que poderiam ser utilizadas, de acordo com as orientações curriculares e a formação 

de professores/as na PW. 
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3.2 A PEDAGOGIA WALDORF 

 

3.2.1 Histórico e contextualização da Pedagogia Waldorf no mundo e no Brasil 
 

A criança aprende a pensar na medida em que, como ser imitativo, 
está totalmente entregue ao ambiente que a rodeia  

Rudolf Steiner (2014b p.76). 
 

A PW é a “arte de educar para o desenvolvimento saudável do ser humano”. 

Foi concebida na Alemanha, por Rudolf Steiner, no ano de 1919. Rudolf Steiner 

nasceu no ano de 1861 em uma família modesta da Áustria-Hungria (Croácia). Steiner 

foi o primogênito e nasceu no ano de 1861. Seu pai trabalhava em uma ferrovia, por 

isso, viveu com sua família em várias cidades da Áustria (FERNANDES, 2006).  

Para Steiner, desde sua infância, o mundo era mais do que nossos órgãos 

sensoriais poderiam mostrar, pois percebia outras formas de manifestações não 

físicas, supra sensoriais. Para falar a respeito do mundo buscou conhecimento 

científico através do estudo das Ciências Naturais, da Matemática e da Filosofia. A 

Geometria era sua grande paixão (SAB, 2009). 

O final do século XIX foi marcado por um contexto totalmente materialista. A 

vida individual passou a servir às demandas do livre mercado e transformou o trabalho 

humano (proletário), em mercadoria. A exploração feita pelo capitalismo teria 

transformado a produção cultural em simples ideologia. Diante disso, a crítica do 

socialismo, quanto a injustiça social advinda, chocava com a ideia de potencializar o 

rendimento do trabalho, defendida pelo liberalismo. O trabalho industrial privou os 

indivíduos do controle sobre suas vidas e de sua liberdade. Diante da perda de 

dignidade proporcionada pela alienação do/a trabalhador/a, o pensamento científico 

ganhou espaço. A humanidade vivia um conflito entre a razão e a fé. A “Teoria da 

Evolução” de Darwin (1809-1882) estava em seu auge e Haeckel (1834-1919) 

substituiu a gênese da bíblia por sua “História da Criação Natural”. Para os 

materialistas o ser humano deixou de ser a imagem e semelhança de Deus e foi 

considerado um mamífero que anda ereto. A existência humana tornou-se um 

elemento integrante de um mecanismo analisável denominado natureza. A igreja 

Católica foi obrigada a recuar em diversos aspectos e cada vez mais, perdeu espaço 

para a ciência. 

Steiner (2009), diz que com a preponderância da inteligência sobre as demais 
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capacidades humanas, a educação ocidental absorveu o modelo mecanicista e criou 

sistemas educativos voltados exclusivamente para o desenvolvimento das habilidades 

intelectuais em detrimento da vontade e do sentimento. “Se descartarmos as 

abomináveis grades horárias nas escolas” (STEINER, 2009, p. 49) poderia ser 

revertido esse processo com estímulo ao desenvolvimento de gestos próprios no 

âmbito social para potencializar aquilo que cada um tinha de essencial.  

Os problemas sociais ocupam os seres humanos nos mais amplos círculos. 

Mas falta-lhes a força intelectual que se encontra paralisada numa grande parte da 

humanidade que acredita poder superar os problemas sociais com o conhecimento e 

a ciência (STEINER, 2009). 

Steiner antecipou a problemática social e ecológica que as jovens gerações do 

século XX viriam a enfrentar. Mostrou que para essa difícil tarefa, os conhecimentos 

científicos e técnicos não são suficientes. Seria necessária a aquisição de um 

pensamento vivo e global, com competência para adequada tomada de decisões e 

um atuar autônomo sustentado na responsabilidade social. O aspecto ambiental e 

multicultural seriam as ferramentas para prover tal educação. Na busca de uma 

qualificação básica multidisciplinar, é relevante ter interesse ativo pelos aspectos da 

vida e uma vontade comprometida com o bem-estar social (FERNANDES, 2006). 

Apesar de enxergar o erro fundamental do mundo moderno, mostrava a 

possibilidade de sua superação, através da “Trimembração do Organismo Social”, 

inspirado nos impulsos da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade, 

para fundamentar as diferentes funções sociais. A liberdade deveria reger a vida 

cultural-espiritual, a igualdade como alicerce da questão jurídico-legal e a fraternidade 

como sustento da atividade econômica. Assim,  

 
a ‘questão social’ se articula em três questões específicas. Mediante a 
primeira se indicará o caráter da vida espiritual no organismo social; mediante 
a segunda deverá ser observada a relação de trabalho em sua correta 
interação na vida comunitária; e em terceiro lugar poderá ficar evidente como 
a vida econômica deve atuar nessa vida (STEINER, 2011, p. 50). 

 

Provavelmente em nenhuma outra época houve tão pouca disposição para 

elevar a alma aos mundos espirituais, mas é de essencial importância nesses tempos 

que isso seja feito. Pois, apenas a partir deles virá aquilo que é capaz de dar força à 

humanidade para trilhar o caminho de vida como Humanidade (STEINER, 2009). 

“Pedagogia Social significa lidar de tal forma conosco mesmo, com seres humanos e 
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com perguntas, que o nosso próprio agir possibilite um sadio desenvolvimento de 

outras pessoas e das condições sociais” (BOS, 1986, p.56). 

Se a escola conseguisse atingir a livre expressão das individualidades, a 

certeza na igualdade perante as leis do Estado e o sentimento de fraternidade no 

campo das relações econômicas, poderia reverter a tendência moderna à destruição 

da plena vivência espiritual. 

A cultura atual alimenta processos que levam à cisão das três forças anímicas: 

o pensar, o sentir e o querer. O “eu” deve encontrar caminhos para coordenar essas 

três forças entre si. Para isso, podemos ter uma consideração psicoecológica, pois a 

ecologia é o saber da correlação existente entre minerais, vegetais e animais, e a 

ecologia cria uma estrutura terrena onde os reinos da natureza se suportem entre si 

mutuamente de forma sadia. Ou seja, através de atividades próprias permear o nosso 

pensar com o sentir e o querer, levando-os até o agir. (BOS, 1986). Estamos diante 

de: 

 
um momento do desenvolvimento no qual os próprios seres humanos são 
exortados a cuidar cada vez mais dessa paisagem social. Nesse sentido 
podemos falar de uma ecologia social, do cultivo de uma paisagem social, e 
também sobre o trabalho do jardineiro nesses jardins sociais. Se os “eus” 
humanos não assumirem este trabalho, não se sentirem co-responsáveis 
pelo cultivo dessa paisagem, então nesse buraco, nesse vácuo que irá surgir, 
aninhar-se-á um super-jardineiro anônimo com o termo “Estado totalitário”. 
Este super-jardineiro cultivará o jardim de tal maneira que os seres humanos 
lá não conseguirão viver; ele arranjará todas as coisas de forma a poder 
administrá-las e dominá-las (BOS, 1986, p. 145-146). 

 

Inspirada nesse impulso social, surge a primeira Escola Waldorf. Foi fundada 

por iniciativa do Emil Molt, conselheiro comercial e diretor da empresa de cigarros 

Waldorf-Astória. Ele desejava uma escola para filhos/as de trabalhadores/as desta 

indústria em Stuttgart, no ano de 1919. Essa iniciativa decorreu do impulso social que 

surgiu no cenário de caos social e econômico que se seguiu à Primeira Guerra 

Mundial. Após a derrubada das formas sociais existentes, Rudolf Steiner apresentou 

novas perspectivas para as primeiras tentativas de autogestão, impulsionando o 

movimento social de iniciativas da cidadania, com os princípios da “Trimembração do 

Organismo Social” (FEWB, 1998). 

No início do ano de 1919, Emil Molt, proporcionou palestras para seus/suas 

empregados/as sobre temas sociais e educativos. Entre os/as trabalhadores/as surgiu 

o desejo de que seus/suas filhos/as tivessem a oportunidade de uma educação 
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escolar mais adequada às reais necessidades do desenvolvimento humano na 

modernidade. Nesse contexto, Rudolf Steiner foi convidado a organizar a escola para 

os/as filhos/as dos/as operários/as da fábrica, segundo sua concepção sócio-

antropológica. Após profundo estudo sobre pedagogia, didática e metodologia, em 

setembro de 1919, começou a funcionar a primeira escola Waldorf, em Stuttgart, 

Alemanha.  

Nos últimos 100 anos, a PW esteve em constante expansão. Como escola livre, 

a escola Waldorf veio na intenção de tornar real o impulso da autogestão. Dessa 

maneira, tornou-se possível para todas as crianças, de qualquer origem, a capacidade 

de aprendizagem, raça e/ou crença, pois é permeada pela ideia da coeducação social 

(FEWB, 1998). Em 2020, já são mais de 1200 escolas Waldorf em quase 70 países e 

mais de 1800 Jardins de Infância em mais de 50 países. No Brasil, em torno de 40 

escolas Waldorf e 90 Jardins de Infância estão distribuídas por todo o país (WWL, 

2020).  

A Escola Waldorf Rudolf Steiner foi a primeira Escola Waldorf no Brasil, criada 

em 27 de fevereiro de 1956, em São Paulo. A mesma foi concebida pela iniciativa de 

famílias interessadas na ideia de qual poderia ser a contribuição da Antroposofia para 

o Brasil e para um mundo melhor. A escola começou com um grupo de jardim de 

infância e um primário (FEWB, 1998).  

Em 1970, atendendo à crescente necessidade de formação de professores/as 

e aprimoramento na PW, nasceu o primeiro curso de formação Waldorf no Brasil. Em 

1997, em busca de uma formação Waldorf consistente, houve uma grande 

reformulação de propostas e foi legalizado como curso de magistério. O então Centro 

de Formação de Professores Waldorf (CFPW) passou a funcionar como Escola 

Normal, ou seja, destinada à profissionalização da prática pedagógica. No ano de 

2016, houve outra reformulação da grade curricular do curso de formação de 

professores/as Waldorf e a gestão passou a ser realizada pelo Instituto de 

Desenvolvimento Waldorf (IDW). O curso envolveu fundamentação teórica 

antroposófica e humanística em geral. Além disso, percorreu metodologia, didática e 

matérias artísticas. Todos os/as professores/as em formação frequentam aulas de 

canto, flauta, pintura, modelagem, trabalhos manuais, teatro, movimento e arte da fala 

– conteúdos importantes para o exercício da PW (FACULDADE RUDOLF STEINER, 

2020). Seguindo com essa construção quanto a formação de professores/as, em 2017 

foi então criada a Faculdade Rudolf Steiner, a qual iniciou oferecendo o curso de 
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graduação em Pedagogia, pós-graduação em educação, artes e ciências humanas, 

pesquisa nas áreas de educação, cursos de extensão, música, artes plásticas, 

trabalhos manuais, corporeidade e ciências humanas em geral (FACULDADE 

RUDOLF STEINER, 2020). Alcançar a institucionalização do curso de nível superior 

para formação profissional em PW representa importante conquista, com 

oportunidade para profissionalização e fortalecimento das novas iniciativas, na difusão 

desta pedagogia pelo Brasil. 

Com a crescente expansão da PW, no ano de 2021, com 101 anos de 

existência, as Escolas Waldorf formam uma rede independente e crescente no mundo. 

Desde 1990 é apontada pela UNESCO16 como a pedagogia capaz de responder aos 

desafios educacionais, principalmente nas áreas de grandes diferenças culturais 

(MIZOGUCHI, 1998).  

Há muitos pontos em comum nos ideais e valores da UNESCO e na prática das 

Escolas Waldorf. O “Freunde der Erziehungskunst” (Amigos da Pedagogia de Rudolf 

Steiner) estabeleceu uma parceria oficial com a UNESCO e atua convidando as 

Escolas Waldorf em todo o mundo a se tornarem parte da rede de Escolas Associadas 

(ASPnet)17. Essa iniciativa é considerada um impulsionador de inovação e qualidade 

na educação – e reconhecida como uma ferramenta eficaz para atingir a meta 

“Educação para a Cidadania Global” (GCED) e “Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável” (ESD) da Meta de Desenvolvimento Sustentável 4 – Educação 203018 

da Organização das Nações Unidas (ONU). Está catalisando um debate global sobre 

como o conhecimento, a educação e a aprendizagem precisam ser reinventadas em 

um mundo de crescente complexidade, incerteza e precariedade.  

O histórico e contextualização da PW no Brasil e no mundo mostra que ela 

nasce por uma reforma da sociedade em um contexto de pós-guerra no início do 

século XX. Porém, a questão ambiental não é abordada explicitamente, ou seja, não 

há um destaque para esse tema. Mas, como consequência do estudo sobre a 

fenomenologia de Goethe, apresenta diante da ciência, um novo olhar para o ensino. 

Dessa forma o tema da ecologia não está enfatizado em suas orientações 

 
16 UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Disponível em: 
https://en.unesco.org/ Acesso em: 24 out. 2020. 
17 UNESCO Associated Schools Network (ASPnet). Disponível em: https://aspnet.unesco.org/en-
us/Pages/About_the_network.aspx Acesso em: 24 out. 2020. 
18 Meta de Desenvolvimento Sustentável 4 – Educação 2030. Disponível em: http://www.agenda203 
0.org.br/ods/4/. Acesso em: 24 out. 2020. 
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curriculares, mas permeia-o profundamente com essas percepções. Steiner, já no 

século XIX, estava atento ao que viveríamos como crise ambiental ou ecológica, como 

desdobramento de uma civilização materialista. Nesse contexto, a PW é criada pela 

transformação do modo como o ser humano está atuando no mundo, a partir de seu 

pensar, seu sentir e seu querer, em todo seu corpo de ações, sentimentos e 

pensamentos. 

 

3.2.2 Pedagogia Waldorf e orientações pedagógicas 
 

O professor só pode ser um verdadeiro educador, docente dos jovens se for 
capaz de tornar-se, no íntimo, uma pessoa inteiramente artística, uma pessoa 

inteiramente religiosa  
Rudolf Steiner (2014b, p. 86).  

 

Baseada na Ciência Espiritual Antroposófica, a PW possui orientações 

pedagógicas específicas que visam o desenvolvimento integral do ser humano. Isso 

significa em toda complexidade de um ser dotado de corpo, alma e espírito. 

Segundo Heydebrand (1925), todos os detalhes do método e da didática da 

arte de educar na PW foram trazidos pela Antroposofia. O assunto e a abordagem do 

que a criança haveria de aprender em cada idade deveria ser determinado apenas 

pela natureza humana em formação e por suas leis. Ainda, segundo o autor, a respeito 

de como as chamadas “matérias” deveriam ser distribuídas pelas várias classes da 

Escola Waldorf, tinha por objetivo a natureza íntima dos graus da evolução infantil. A 

criança deveria conhecer essa ou aquela matéria nesta ou naquela classe, de acordo 

com a etapa de seu desenvolvimento. Cabe ao/à professor/a criar, completar, elaborar 

e estender tais exemplos de acordo com o seu conhecimento antropológico e trabalho 

prático na escola (HEYDEBRAND, 1925). 

Para que o trabalho pedagógico aconteça é necessário ter a estrutura da 

escola. É importante frisar que cada uma possui uma formação e uma identidade 

específica de acordo com seu processo de idealização, formas de concepção e 

pessoas envolvidas. 

A principal característica dessa estrutura organizacional é a autogestão 

administrativa feita por meio de: (i) uma associação mantenedora composta por 

famílias voluntárias, que são responsáveis pelas relações jurídicas e econômicas. 

Contam com apoio de um setor administrativo (contabilidade e tesouraria) e 

funcionários/as operacionais (limpeza e manutenção); (ii) um corpo docente, 
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responsável pela implantação e manutenção dos princípios pedagógicos e; (iii) um 

conselho de pais/mães de aluno/a. Dessa forma se compõe a comunidade escolar 

que viabiliza as atividades de ensino e aprendizagem aos/às alunos/as. 

O ambiente da Escola Waldorf é diferente de qualquer outra instituição de 

ensino, seja qual for a prática pedagógica adotada, pois seu caráter autogestionado, 

associativo inspira tanto a ideia de educação, como a concepção de sociedade. A 

partir da confiança no potencial da individualidade humana a antroposofia traz as suas 

ideias a respeito da relação educação e sociedade.  

 
Na Trimembração do Organismo Social, a educação pertence à esfera 
cultural, cujo princípio norteador é a liberdade. Isto significa uma escola livre 
das duas outras esferas, ou seja, do Estado e do mercado. “O ser humano 
em desenvolvimento deve tornar-se adulto através da força do educador e 
professor independente do Estado e da economia, que pode desenvolver 
livremente as capacidades individuais, porque estas podem prevalecer em 
liberdade.” (STEINER, 1962, p. 27 apud BACH JUNIOR, VEIGA E STOLTZ, 
2012).  

 

Esta concepção de que a educação não deve ser regida pelas necessidades 

das esferas política e econômica orienta escolas de PW em todo mundo. Nessa 

sociedade, a liberdade é entendida como um exercício ético individual e a força que 

sustenta a esfera cultural (educação, ciência e arte) emana dessas individualidades. 

O/a educador/a nesse modelo de gestão, onde não há uma autoridade para 

apontar possíveis atitudes inadequadas e dizer o que/onde deve mudar, exige uma 

ética inseparável da prática educativa. Porém, quando não há liderança e surge 

qualquer impasse, cabe a cada um/a dos envolvidos/as atuar para a auto regulação. 

Assim é também com relação aos problemas da questão ambiental e ecológica em 

qualquer prática de ensino. O preparo científico do/a professor/a deve caminhar junto 

com a retidão de sua ética.  

O ensino na escola Waldorf está organizado em: (i) Educação Infantil: maternal 

e jardim para crianças de até 6 anos; (ii) Ensino Fundamental do 1° ao 8° ano, onde 

as turmas são acompanhadas pelo/a professor/a de classe responsável por conduzir 

a maioria das matérias. As matérias específicas, como Línguas Estrangeiras, 

Educação Física, Trabalhos Manuais, Música, Modelagem e Marcenaria e Euritmia19 

 
19 Euritmia: A euritmia é uma forma de dança que se baseia no conhecimento do ser humano e do 
mundo como apresentado na Ciência Espiritual de Rudolf Steiner, a Antroposofia. Seus movimentos 
são coreografias, solistas ou em grupo, sobre a linguagem poética, em verso ou em prosa, e sobre a 
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são oferecidas por professores/as de matéria, e; (iii) Ensino Médio do 9º ao 12º ano. 

As disciplinas são oferecidas por professores/as de matérias de acordo com sua 

especialidade. Cada classe é orientada por um/a ou dois/duas tutores/as que são a 

referências para outros/as professores/as, famílias e alunos/as. Na estrutura 

idealizada, um grupo de crianças com idade entre 7 anos, inicia o 1º ano do Ensino 

Fundamental e a turma permanecerá unida até o final do 12º ano.  

Uma característica da PW é que os ambientes escolares são preparados para 

que a criança conviva com a essência. O estilo arquitetônico lembra uma casa com 

predomínio da simplicidade e o contato com o ambiente natural. As atividades 

acontecem com uso de materiais duráveis e resistentes, que possam ser conservados 

ao máximo e, quando quebrados, possam ser consertados, evitando descarte e novas 

aquisições em caráter temporário. Para isso, privilegia-se materiais duráveis e 

passíveis de serem consertados. Os brinquedos, apontadores, pincéis, lápis, canetas 

e outros objetos que as crianças utilizam nas atividades são feitos, prioritariamente de 

madeira ou metal, evitando ao máximo o uso de plástico. Os gizes produzidos com 

cera de abelha e corantes naturais, assim como as tintas de aquarela. Os fios 

utilizados nas aulas de Trabalhos Manuais são de puro algodão ou lã de carneiro 

(OLIVEIRA, 2006). 

 
Os educadores de Waldorf acreditam que materiais elementares como 
madeira, pedras, argila e água tem uma qualidade eterna que transcende 
substâncias ‘feitas pela mão do homem’ e que opera em um nível 
subconsciente para reforçar sutilmente a identificação das crianças com a 
natureza (substâncias manufaturadas, tais como plástico, não compartilham 
dessa mesma qualidade eterna, nem apoiam a identificação da criança com 
a natureza, mas refletem a realidade da intervenção humana no mundo 
natural). Ter materiais naturais na sala de aula não satisfaz simplesmente as 
necessidades estéticas das crianças; em vez disso, esses materiais também 
remetem a um tempo em que o mundo natural determinava o contexto de 
todas as atividades humanas, incluindo a recreação e a aprendizagem 
(HUTCHISON, 2000, p. 139)  

 

A religiosidade está inserida nas práticas cotidianas de todas as classes nas 

diferentes idades. Acontece por meio de vivências que despertam na alma humana o 

vínculo e a veneração dos indivíduos pelo o restante da Natureza. A partir do 

desenvolvimento dessa conexão cósmica, o ser humano desenvolve a percepção do 

 
música instrumental tocada ao vivo. Disponível em: http://www.sab.org.br/portal/euritmia/91-euritmia. 
Acesso em: 21 out. 2020. 
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reinar divino e do seu pertencimento à Natureza e ao Universo. 

Foi concebido por Steiner (2019) que essa maneira pedagógico-didática para 

o ensino escolar popular terá algo específico por consequência. Nada será inserido 

no ensino que não perdure de forma ou de outra por toda a vida daquele ser. Em 

geral, nas escolas contemporâneas, só é inserido aquilo que se condensa e mede 

capacidades. O que se pratica no aprender a ler, condensa-se na capacidade de 

poder ler e o que se pratica no aprender a calcular, condensa-se na capacidade de 

poder calcular. Mas, quando esse conteúdo se relaciona aos sentimentos e a memória 

é possível perceber que na escola as crianças aprendem infinitamente muito, só para 

depois esquecer, só para depois não o ter na vida. “É isso que especialmente 

distinguirá a educação do futuro, que todas as coisas que serão levadas à criança 

permanecerão no ser humano por toda a vida” (STEINER, 2019, p.39).  

Segundo Lanz (1998), toda a PW está centrada no fenômeno arquetípico, ao 

mesmo tempo humano e inter-humano que é a relação aluno/a e professor/a. Por isso, 

um aspecto fundamental na PW é a formação do/a professor/a. Este/a além de ter 

conhecimento sobre o currículo (metodologia e didática), deve se aprofundar no 

estudo antropológico sobre as etapas do desenvolvimento humano. “A meta de seu 

trabalho deve ser a de integrar o ser humano na vida social” (LANZ, 1998, p.81). 

De acordo com Stockmeyer (1976), FEWB (1999) e Richter (2002), Rudolf 

Steiner concebeu um currículo com base nas fases do desenvolvimento da criança. 

Entretanto, ele não deixou um plano de ensino definitivo para os/as professores/as. 

Stockmeyer (1976) afirma que o currículo das escolas Waldorf não é uma obra 

acabada escrita pelas mãos de Steiner e deve viver nos pensamentos e sentimentos 

dos/as professores/as que atuam nas escolas. 

Em Bach Junior, Stoltz e Veiga (2013) é considerado o aspecto processual no 

aperfeiçoamento individual como fator de autoeducação de professores/as. Os 

autores/as debatem que a ideia de liberdade não faz sentido, se isolada como discurso 

teórico. No campo educativo, possui duas aplicações a serem verificadas na prática. 

Uma de modo direto no corpo discente, com seres em formação predominantemente 

heterônoma, e no corpo docente, como seres em formação autônoma. 

Na concepção de Steiner (1996a), o/a educador/a estar consciente de que sua 

tarefa não é simplesmente intelectual e emotiva, mas acima de tudo ética e espiritual. 

Para isso, deve compreender que o ser humano evolui em um ciclo constante que 

compreende duas fases distintas: a fase anterior ao seu aparecimento na Terra, que 
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ocorre entre a morte e um novo nascimento; e a fase de sua vivência na Terra, que 

ocorre entre o nascimento e a morte. Dessa forma, o/a educador/a deve olhar para a 

existência física como a continuidade da existência espiritual e que através da 

educação, pelo ensino, é possível continuar o que já́ foi realizado no mundo espiritual. 

Segundo Steiner (2013), toda educação é autoeducação. Cabe aos/às 

professores/as e educadores/as o papel de criar um ambiente propício para que a 

criança se desenvolva guiada por seu próprio interior. A responsabilidade de 

educadores/as é justamente, contribuir para que o processo de desenvolvimento 

infantil seja saudável e harmonioso. Sendo o/a professor/a, parte desse ambiente, a 

autoeducação deve ser sua base e o seu fundamento, uma vez que educar não é 

repassar conhecimento ao outro, mas sim permitir que esse conhecimento seja 

descoberto com autonomia. 

Na PW, o/a professor/a conta com ferramentas fundamentais, conquistadas dia 

a dia, com estudo e empenho em sua autoeducação. Com postura comprometida na 

busca de ter a fala presente, acompanhada por um cauteloso gestual. O preparo do 

ambiente de sala de aula com cores, objetos, aromas e toda uma sutileza de detalhes 

tornam este local acolhedor e representante do sagrado na Terra.  

Cabe ao/à professor/a percorrer este caminho, sozinho/a ou a partir de uma 

formação para professores/as Waldorf. Os cursos de formação são teóricos e práticos 

e acontecem de forma regular com duração mínima de 3 a 4 anos. A fundamentação 

teórica é orientada pela cosmovisão antroposófica de Rudolf Steiner. Alguns dos 

temas teóricos abordados no curso são: (i) polaridades; (ii) trimembração humana; (iii) 

quadrimembração humana; (iv) biografia humana e o estudos dos primeiros setênios 

(v) cosmogonia e cosmogênese (origem do universo); (vi) doze sentidos humanos; 

(vii) temperamentos humanos; (viii) fenomenologia goetheanística; (ix) cristologia; (x) 

questão pedagógica como questão social. Das atividades artísticas, há o estudo das 

(i) Artes Plásticas – pintura com aquarela, giz de cera, giz de lousa, carvão; (ii) Artes 

Aplicadas – modelagem e marcenaria; (iii) Música – teoria e prática de flauta doce, 

kantele e canto); (iv) Trabalhos manuais; (v) Arte da Fala e (vi) Euritmia. 

Segundo Lanz (1998) uma situação especial na PW é o Professor/a de Classe. 

O ideal recomendado é que ele/a acompanhe a mesma turma do 1º ao 8º ano, 

ministrando as matérias de Linguagem, Aritmética, Geografia, História, Ciências e 

Artes ou até mesmo oferecer outras disciplinas que sinta afinidade. No convívio diário 

se estabelece um relacionamento íntimo entre ele/e e a classe, que o/a torna uma 
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figura principal na vida da criança, tão importante quanto os pais e mães. O mundo é 

apresentado para a criança por uma personalidade venerada e querida. Essa relação 

estimula a sensação de segurança e força às crianças (LANZ, 1998). 

 
A diferença principal atuante no ensino decorre da atitude mental do professor 
em todo o tempo de sua existência, atitudes que ele leva para a aula. Um 
professor que reflete sobre a evolução do ser humano atuará sobre os alunos 
bem diferentemente do colega que nada sabe a esse respeito e nunca lhe 
dedica seus pensamentos (STEINER, 2015, p.32).  

 

Cada aula é elaborada pelo/a professor/a sob orientação curricular baseada 

nas etapas do desenvolvimento humano específico em cada idade. As aulas 

respeitam as peculiaridades de cada turma e a forma de abordar o conteúdo pode 

mudar, mesmo em diferentes classes que estão na mesma idade. Outro fator que diz 

muito sobre como acontece o andamento das aulas é a individualidade de cada 

professor/a. No caminho de preparo de aula, o conteúdo proposto deve ser 

interiorizado pelo professor/a e então transformado em vivências, textos, poesias, 

narrativas, músicas e desenhos que serão trabalhados nas aulas com os/as alunos/as. 

De forma que o grupo se vincule ao o que está sendo trabalhado pelas imagens 

primordiais do assunto, pela essência de sua existência. O entusiasmo, interesse, o 

gesto e a voz são instrumentos poderosos utilizados pelo/a professor/a e devem ser 

desenvolvidos diariamente no seu processo de autoeducação. 

Consciente de sua tarefa o/a professor/a orienta seu trabalho na busca do 

desenvolvimento saudável do ser humano. Uma indicação importante é oferecer às 

crianças, ao longo desses três primeiros setênios, a capacidade de fantasiar por meio 

das histórias narradas. Isso é algo imperecível para todo o caminho de vida desses 

seres humanos em formação. A cada fase a criança adquire então um olhar amplo e 

curioso para o mundo ao seu redor. Segundo o autor, para alimentar essa 

necessidade íntima da criança é fundamental narrar histórias sobre a natureza e 

proporcionar vivências diversas nela (LIEVEGOED, 1994). 

Dessa forma, o processo educativo atua construindo conhecimento não apenas 

por meio do desenvolvimento de capacidades cognitivas, mas também sensitivas e 

volitivas. 

 
A correlação entre o estado psíquico, o estágio antropológico que a criança 
ou adolescente se encontra e a qualidade da sua interação com o mundo é o 
principal elemento que serve de parâmetro para a configuração do currículo. 
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A criança do primeiro setênios percebe a si mesma e ao mundo ainda de 
modo integrado, a vivacidade de sua alma impregna as suas percepções do 
mundo; por isso, para ela, as coisas falam entre si. Como ela mesma não se 
autopercebe abstratamente, não compreende as abstrações que os adultos 
fazem do mundo. Nesse sentido, o currículo Waldorf tem a preocupação de 
atender a essa qualidade específica de interação do ser humano com as 
coisas, procurando respeitar as fases do desenvolvimento infantil, segundo 
uma perspectiva antropológica Inter/transdisciplinar. Por outro lado, no 
segundo setênios, a qualidade de interação com o mundo sofre uma 
transformação. Por exemplo, entre 9 e 10 anos de idade a criança 
experimenta uma separação mais intensa entre seu eu e seu entorno, 
gerando crise e necessitando de suporte nesse sentido. Aos 12 anos de 
idade, a experiência da própria corporeidade transforma-se e, por 
conseguinte, a relação com o mundo também (BACH JUNIOR E GUERRA, 
2018, p. 863) 

 

O plano de fundo da metodologia e didática é que a construção do ensino 

aconteça conscientemente com bases rítmicas, por ter papel estruturante na vida e 

na vitalidade da criança. Essa estruturação rítmica pode ser observada em vários 

momentos. No ritmo anual que acontece de acordo com as festas anuais – Páscoa 

(outono), São João (inverno), Arcanjo Micael (primavera) e Advento do Cristo (verão). 

No ensino em “Época” do Ensino Fundamental, quando a “Época” é preparada pelo/a 

Professor/a de Classe (que acompanha a turma de 1º a 8º ano) e estas são divididas 

em módulos de 3 a 5 semanas. Esse formato proporciona uma imersão nas matérias 

específicas (Linguagem, Aritmética, Geografia, História e Ciências), em um ritmo 

consciente definido em planejamento antes do início do ano letivo. As aulas de Épocas 

são oferecidas no que se denomina “Aula Principal”, que compreende as duas 

primeiras horas de aula, diariamente. O ritmo semanal é bem marcado pelas 

atividades ao longo da semana. O dia de aula repete, diariamente, uma sequência 

estabelecida pelo/a professor/a. A cadência do ritmo diário se repete e se torna 

previsível aos/às alunos/as, essa segurança no que a rotina traz, proporciona 

tranquilidade e ordena a turma. Todos os dias, ao chegarem na escola, o/a professor/a 

cumprimenta cada aluno/a na porta da sala com troca de olhares e aperto de mão. 

Todos/as entram em sala, se acomodam em seus lugares e recitam juntos, em postura 

de veneração, o “Verso da Manhã”. Há dois versos, um de 1º a 4º ano e outro de 5º a 

12º ano, como seguem abaixo: 

 
Verso da Manhã de 1°a 4° ano 
“Com sua luz querida 
O Sol clareia o dia 
E o poder do espírito 
Que brilha na minha alma 
Dá forças aos meus membros 

Verso da Manhã de 5° a 12º ano 
“Eu contemplo o mundo 
Onde o Sol reluz 
Onde estrelas brilham 
Onde as pedras dormem 
Onde as plantas vivem, 
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No brilho da luz do Sol 
Oh Deus venero a força humana 
Que tu bondosamente  
plantaste na minha alma 
Para que eu possa estar 
Ansioso em trabalhar 
Para que possa ter 
Desejo de aprender 
De Ti vem luz e força 
Que para Ti refluem 
Amor e gratidão” 

R. Steiner 

E vivendo crescem 
Onde os bichos sentem 
E sentindo vivem 
Onde já o homem tendo em si a alma 
Abrigou o espírito 
Eu contemplo alma 
Que reside em mim 
O divino espírito age dentro dela 
Assim como atua sobre a luz do Sol 
Ele paira fora na amplidão do espaço 
E nas profundezas também 
A ti eu suplico 
Oh divino espírito 
Que bênção e força 
Para o aprender 
Para o trabalhar 
Cresçam dentro em mim.” 

R. Steiner 
 

Nota-se que os dois versos são palavras de veneração ao ser humano e à toda 

natureza, reconhecendo a essência desse vínculo divino espiritual. Esses poemas 

recitados dia a dia deixam o cotidiano permeado dessa realidade inconscientemente, 

buscando desenvolver esse sentimento de pertencimento à toda a criação. 

Dando sequência, a Aula Principal é dividida em 3 partes que interagem e se 

complementam: (i) ritmo (canto, recitação, movimento etc.), que harmoniza a turma e 

estimula a vontade e a fantasia; (ii) pensar, relembrar e aprender novos conteúdos e; 

(iii) exercitar o fazer em belos trabalhos de registro. As artes estão presentes em todo 

o ensino de Época por meio da Pintura, Narrativas, Música, Desenho, Arte da Fala, 

Poesia. Essa dinâmica rítmica de aulas, desde as festas vividas durante o ano, as 

Épocas mensais, o fluxo da semana e as atividades do dia a dia, são um estímulo 

importante para o desenvolvimento saudável do ser humano. Entre os ritmos 

fundamentais para o fluir desse ensino, é importante citar a dinâmica existente entre 

o sono e a vigília. 

Na atuação pedagógica com base na visão antropológica desenvolvida por 

Steiner, sua organização curricular oferece propostas adequadas para cada faixa 

etária. Esse trabalho pedagógico acontece de forma interdisciplinar, sendo que as 

aulas das matérias que não compõem as Épocas não acontecem isoladamente, pois 

atuam de forma complementar. São as chamadas Aulas Avulsas que normalmente 

acontecem após o horário da “Pausa” (lanche e brincar livre). São elas: Música, 

Euritmia, Trabalhos Manuais, Marcenaria, Modelagem, Educação Física, Agricultura, 

Línguas Estrangeiras. 
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Todos os professores que lecionam numa classe formam um grupo à parte, 
cujos participantes devem trocar impressões sobre os alunos, decidir sobre 
atitudes a serem tomadas, sobre medidas disciplinares e sobre a coadunação 
de seu trabalho (LANZ, 1998 p. 84).  

 

O ensino organizado dessa maneira, proporciona um respirar – assim como o 

ato de inspirar e expirar – um pulsar orgânico na dinâmica cotidiana da Escola Waldorf.  

 
Podemos afirmar que a respiração é o mais importante intermediário entre o 
homem que ingressa no mundo físico e esse mundo exterior. (...) Pelo fato 
de harmonizarmos a respiração com o processo neurossensorial, fazemos 
penetrar o elemento anímico-espiritual na vida da criança. (...) A educação 
deve consistir em ensinar-lhe o correto respirar (STEINER, 2015, p. 30-31).  

 

Steiner (1996a) afirma que para que a educação seja eficaz, o/a professor/a 

deve estar consciente que, o ser humano na concepção antroposófica, influi no mundo 

não apenas pelo que faz, mas prioritariamente pelo que é. Por isso, é de suma 

importância que o/a professor/a saiba qual o significado cósmico do processo 

respiratório e sua transformação pela educação, ou do processo rítmico entre o sono 

e a vigília. 

Esse respirar acontece entre o eu e tudo o que se relaciona com a criança no 

mundo. Dessa forma, ensinado o respirar correto, a educação pode atuar na formação 

positivamente na formação do indivíduo cidadão e promovendo saúde e bem-estar. 

Lanz (1998) diz que a atuação do/a professora/a sobre o sistema rítmico durante o 

segundo setênio, pode transmitir influências sadias tanto para os corpos superiores 

(astral e eu), relacionados ao pensar, como para os corpos inferiores (etérico e físico), 

relacionados ao querer. 

Todo esse cuidado com preparo do ambiente pedagógico na PW, objetiva a 

saúde dos/as educandos/as, por meio da implementação, no cotidiano escolar, de 

seus instrumentos e práticas específicas, pautados na integralidade do pensar, do 

sentir e do querer. As autoras afirmam que o desenvolvimento humano, de forma 

integrada, acontece por meio da qualidade de saúde e educação que os/as 

indivíduos/as são expostos. Sendo a saúde e a educação fenômenos complexos e 

atuantes ao longo da vida de todo ser humano, constantemente se entrelaçam e se 

subsidiam mutuamente. Esse ensino de caráter sanador, coincide com as propostas 

do novo conceito de saúde – a salutogênese –, “que propõe um olhar não somente 

em direção à patogenia, mas a ações coerentes, voltadas à relação, à manutenção e 

à promoção de saúde” (MARASCA E PICCOLO, 2017 p. 225).  
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A salutogênese tem por objetivo buscar uma compreensão das fontes de 
saúde e de cura individual e social, contrapondo-se à excessiva ênfase na 
Patogênese, ou seja, centrar as atividades das ciências da saúde nos 
agentes patogênicos, nas causas e fatores do adoecimento (FERNANDES, 
2006 p. 217).  

 

A PW está alinhada com o conceito de salutogênese, pois em suas propostas 

de um desenvolvimento humano saudável, traz práticas pedagógicas como o andar, 

falar e pensar; o ritmo; a educação dos sentidos; o ensino da arte etc., que ressalta o 

foco na aprendizagem, privilegiando as esferas corpórea, psíquica e espiritual de 

forma integrada (MARASCA E PICCOLO, 2017). 

Segundo Steiner (2015), para quem se propõe a ensinar, essa abordagem 

sanadora é condição essencial para uma visão do ser humano integral. Como 

desdobramento dessa premissa, Steiner e a Dra. Ita Wegman, desenvolveram juntos 

a Pedagogia Curativa, que é um método de ensino, que orienta procedimentos para 

amparar a criança com dificuldades de aprendizagem (DIAS, 1995). Deste conceito 

derivou o Método Extra Lesson e a Pedagogia da Emergência. O Método Extra 

Lesson, é uma metodologia na avaliação dos distúrbios de desenvolvimento e de 

aprendizagem (McALLEN, 2005). A Pedagogia da Emergência, atua com a 

intervenções de ajudar crianças e jovens traumatizados, por meio de medidas de 

estabilização, durante o processo de superação de seus traumas (RUF, 2014). Todas 

essas ferramentas de ensino e aprendizagem são utilizadas na Escola Waldorf na 

intenção de auxiliar os/as professores/as e famílias quanto a orientação de seus/suas 

educandos/as, na busca de um ensino sanador. 

Steiner (1996a) afirma que no início da vida humana, não há uma harmonia 

entre a respiração e o processo neurossensorial, o interior da criança ainda não sabe 

respirar corretamente. Por isso, por meio da educação, se faz necessário penetrar o 

elemento anímico-espiritual na vida física da criança. Dessa forma, fazer com que 

toda a experiência vivenciada pela criança no plano físico seja integrada ao que sua 

alma faz entre o adormecer e o acordar. Portanto, dirigir a atividade educacional e 

docente ao ensino da respiração e do ritmo corretos na alternância entre o sono e a 

vigília, é a única forma de desenvolver corretamente na criança as faculdades de 

pensar, sentir e querer. 

Na intenção de promover saúde, a abordagem metodológica da PW, considera 

como essencial, a influência do ritmo das mudanças que acontecem ao longo do 
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desenvolvimento humano, com suas “leis biográficas”. Essas leis que caracterizam as 

alterações no amadurecimento da alma, em períodos rítmicos de sete em sete anos, 

chamados de “setênios”. Considera-se que a cada sete anos, o ser humano adquire 

qualidades físicas e anímicas que vão estruturando e organizando o crescimento e o 

desenvolvimento corpóreo e psíquico-espiritual (STEINER, 2012). A necessidade de 

o ensino respeitar o desenvolvimento da criança também foi observada por 

educadores/as como Montessori (1870-1952) e Piaget (1896-1980), porém suas 

colocações visam atender apenas o âmbito do desenvolvimento cognitivo, enquanto 

na visão de Steiner (2012) o desenvolvimento que pode ser observado em cada um 

desses setênios é ainda mais complexo. 

A educação escolar limita-se aos três primeiros setênios (LANZ, 1998). Em 

determinados períodos há transformações e metamorfoses específicas, que se 

constituem de acordo com o momento biográfico e seus desafios. Para a educação, 

considera-se abordagens pedagógicas para os três primeiros setênios (0 aos 7 anos; 

7 aos 14 anos; e 14 aos 21 anos). Esses são regidos pelos ideais humanos do “Bom”, 

do “Belo” e do “Verdadeiro”, e cada um desses são, respectivamente, orientadores de 

uma das três primeiras etapas do desenvolvimento da criança. 

Com uma abordagem complexa, Steiner considera que a vida humana não 

decorre de forma linear. Em cada um dos quatro primeiros setênios um membro da 

entidade humana de desenvolve mais pronunciadamente. Conhecendo esses 

membros correspondentes a existência humana, podemos compreender como o 

conceito da quadrimembração (Corpo Físico – sensível, Corpo Etérico, Corpo Astral 

e Eu – suprassensíveis) e da trimembração (pensar – neurossensorial – vigília, sentir 

-rítmico – sonho, querer – metabólico-motor – sono) acontecem em cada fase do 

desenvolvimento humano.  

Segundo Steiner (2014a p. 80) nos primeiros setênios: 

 
a criança está naturalmente, e como que religiosamente, entregue ao seu 
ambiente humano imediato, (...) é um ser imitativo, que desenvolve em sim 
mesma, numa percepção volitiva, aquilo que vivencia inconsciente e 
subconscientemente em seu meio ambiente. (...) Sua entrega pode ser, 
inicialmente, tanto ao belo quanto ao feio, tanto ao bom quanto ao mau, tanto 
ao sábio quanto ao tolo, tanto à habilidade quanto a inabilidade. Portanto, 
temos a tarefa de atuar de tal modo no meio ambiente da criança que ela 
possa se tornar, até em seus pensamentos e sensações, uma imitadora do 
bem, do verdadeiro, do belo, do sábio. (...) Educamos a criança de tal modo 
que ela esteja, perante o educador e professor, esteticamente entregue ao 
belo, assimilando o imagético. (...) Nesse artístico puramente humano da 
criança, está incluído o que então se apresenta como conduta moral perante 
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o mundo. (...) Só tem acesso a ela (criança) nossas ações morais, só o que 
a criança pode ver naquilo que existe como moral nas ações, nos gestos, nos 
pensamentos, nos sentimentos das pessoas que a rodeiam” (STEINER, 
2014a p. 81).  

 

Lanz (1998) esclarece que ao nascer, a criança já está com todos os seus 

quatro corpos, mas eles ainda não estão desenvolvidos e sim plasmando o Corpo 

Físico recém chegado. Segundo Lievegoid (1994) a criança, no primeiro setênio (0 

aos 7 anos), é inteiramente um órgão sensorial, entregue ao que acontece ao seu 

redor. Ela imita esse mundo, qual seu uso e função. Esse é o período em que a criança 

está na Educação Infantil, o seu principal desenvolvimento é volitivo e a ação prática 

da educação tem como ideal conduzir a criança ao mundo Bom. Ao terminar esses 

sete primeiros anos o Corpo Etérico está liberto e pode exercer sua função principal 

de manter o organismo com vida. A conclusão desta etapa manifesta-se com a 

expulsão dos dentes de leite e a formação da dentição definitiva, mostrando que a 

criança está na idade da maturidade escolar, pronta para iniciar a alfabetização. 

(LANZ, 1998 p. 38). 

No segundo setênio (7 aos 14 anos), ela está descobrindo o mundo, seu uso e 

sua função. Já no Ensino Fundamental, o âmbito emotivo torna-se o principal e a 

prática da educação é orientada pelo desenvolvimento através da imaginação, onde 

o ideal é "o Mundo Belo". Nesta fase, o processo de amadurecimento ocorre com o 

Corpo Astral e acontece o desabrochar da personalidade da criança em sentimentos 

e emoções, o início da formação da individualidade, ou seja, o juízo próprio. O pensar 

e o sentir, permeados de sentimento se dirigem ao mundo e a memória permite a 

assimilação de grande quantidade de conhecimentos. O marco da conclusão dessa 

etapa é a puberdade, que com o Corpo Astral plenamente desenvolvido, torna-se 

autônomo (LANZ, 1998, p. 39).  

A fase final desse período (entre os 12 e 14 anos) é uma transição quanto a 

forma de atuação no mundo por meio da vontade (relação de causa e efeito). Nessa 

idade, com a maturidade escolar da criança, ela começa a se ocupar com o mundo. 

Fixa determinadas metas e procura realizá-las, na busca incansável de conquistar o 

mundo. Esse processo se inicia na pré-puberdade e termina nos anos da puberdade 

propriamente dita. Todas essas energias que se libertam podem ser conduzidas e 

orientadas pedagogicamente. Uma boa estratégia para vincular os jovens ao mundo 

é proporcionar excursões na natureza. Essas atividades em grupos possibilitam que 
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os/as jovens sejam atraídos/as pelo mundo e suas relações como um todo, a fim de 

encontrar nele as forças éticas e morais para a vida em sociedade (LIEVEGOED, 

1994). 

No terceiro setênio (14 aos 21 anos), essa evolução é menos aparente, pois o 

indivíduo se torna mais individualizado e retraído. Já no Ensino Médio, o/a jovem 

desenvolve plenamente seu intelecto abstrato e a educação é baseada na capacidade 

de julgamento, com o ideal de mundo Verdadeiro. A luta é interna entre as forças do 

EU e as forças anímicas já existentes. O/a jovem torna-se crítico/a e capaz de julgar 

através de seu raciocínio (LANZ, 1998).  

Santos (2007) diz que a partir dos quatorze anos surge um idealismo, mais 

consciente. A escolha desses ideais é feita a partir da personalidade de cada um. O 

que no setênio anterior era fantasia se transforma no/a adolescente, em criatividade 

consciente e perseverança na busca desses ideais. O/a professor/a deve trabalhar 

para que ao final desse período o/a aluno/a tenha suas qualidades harmonizadas, e 

esteja integrado ao mundo com a compreensão de que este não pode ser conhecido 

apenas por mecanismos regidos por leis quantitativas. Os/as adolescentes também 

deveriam conhecer os aspectos práticos da vida humana, tecnologia moderna, 

ciências exatas e humanas, e principalmente a realidade social e os problemas 

angustiantes da sociedade atual, não através de livros, mas sim de uma participação 

ativa (SANTOS, 2007). 

Para que o ensino aconteça de forma ampla é necessário o entendimento da 

entidade humana através de vários aspectos. Na concepção antroposófica, para atuar 

na educação, tão importante quanto conhecer os aspectos relacionados à biografia 

humana, é conhecer a origem espiritual da alma humana.  

Steiner (1994a) afirma que as características e qualidades herdadas dos 

antepassados (hereditariedade) mostram apenas um lado da natureza humana. Este 

envolve um núcleo essencial que é o mais íntimo cerne espiritual, que vem de 

existência em existência (chamada lei das reencarnações). O autor acreditava que 

todo o ser humano, ao entrar na vida física, já́ havia passado por uma sucessão de 

vidas anteriores. Dessa forma, ao nascer e receber o corpo físico, o ser humano 

precisa se adaptar a essas duas correntes – a corrente hereditária e a corrente das 

vidas passadas. A intermediação necessária para que esta adaptação seja possível, 

é o temperamento. O temperamento estabelece uma ligação entre todas as 

qualidades interiores, trazida de encarnações precedentes, e o que a linha hereditária, 
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com características herdadas (STEINER, 1994a). 

Uma das condições fundamentais para viabilizar a proposta educacional da 

PW, é reduzir a heterogeneidade existente entre os alunos, quanto aos quatro tipos 

fundamentais denominados temperamentos – melancólico, colérico, fleumático e 

sangüíneo. (MUTARELLI, 2006). 

O tratamento das diferentes disposições temperamentais deve ser um hábito 

na educação. Uma das formas de atuação nesse sentido é o/a professor/a 

naturalmente desenvolver o hábito de dirigir-se cada vez a um dos temperamentos do 

grupo. Desta forma “os temperamentos dentro dos grupos complementariam 

interesses aprendendo uns com os outros” (MUTARELLI, 2006, p. 96). 

O contexto em que a educação Waldorf acontece é conscientemente 

proporcionado na busca de desenvolver a fundamentação perceptiva aos/às 

estudantes, não se resumindo apenas às capacidades cognitivas. Tanto nos três 

setênios quanto nos quatro temperamentos acima descritos “o cuidado com a 

natureza, com os outros, consigo mesmo, não é suscitado pela lógica; esta não tem 

o poder de persuasão que a viva percepção ecológica possui para fundamentação de 

nossos atos” (BACH JUNIOR, 2007, p. 101). 

A exemplo disso, acontece o estudo de Ciências, todo orientado a partir da 

aproximação da natureza para observação de fenômenos naturais, vivência, 

julgamento (para os maiores) e belo registro, acompanhado por narrativas, música e 

poesia. Dessa forma as descobertas científicas acontecem por associação, e apenas 

depois desse conhecimento se desenvolver no/a aluno/a é que o/a professor/a conduz 

para a elaboração do conceito. 

 
Como intenções do Ensino de Ciências na Pedagogia Waldorf podemos 
destacar a integração do aluno ao mundo natural, para que ele se sinta 
responsável por ele, a compreensão dos fenômenos que fazem parte da vida 
e o desenvolvimento do respeito por si mesmo, pelo outro, pelos seres vivos 
e pela natureza, considerando-as condizentes com as ações realizadas pelos 
professores (FIGUEIREDO, 2015, p. 118).  

 

Para isso, Steiner (2015) indica que o estudo de ciências naturais inicie pelo 

reconhecimento das semelhanças e correspondências existentes entre o ser humano 

e o restante da natureza. Ele enfatiza a cabeça, o tórax e os membros, ressaltando 

que, na estrutura corporal humana, o que o diferencia dos animais não é o cérebro e 

o sistema nervoso, mas os membros. Sua forma bípede, oferece liberdade aos 
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membros superiores e com as mãos, pode fazer coisas sutis como escrever, pintar e 

tocar instrumentos musicais etc., habilitando-o à trabalhar transformando o mundo 

(STEINER, 2015).  

Lievegoed (1994) dá um alerta de que o ambiente dos centros urbanos favorece 

um desenvolvimento acelerado das crianças. Além disso, muitos pais/mães e 

sistemas pedagógicos impõem matérias de ensino que trabalham apenas de maneira 

intelectual. Isso possivelmente exige mais do que a criança é capaz de aprender e 

pode provocar mudanças prematuras. Além disso, o foco cognitivo pode deixar passar 

o momento do desenvolvimento apropriado para se aprender algo volitivo ou sensitivo 

específico daquela idade. A criança precocemente estimulada para determinada 

habilidade pode ser prejudicada em seu desenvolvimento corporal.  

A PW procura conduzir a criança à autorrealização e mostrar caminhos para 

serem livres nessa busca, pois para ela, todo ser humano tem origem divino-espiritual. 

O respeito ao eu humano em evolução é o fundamento de toda atuação pedagógica 

que deve orientar carinhosamente esse eu humano a deixar marcas de um ser pleno 

e saudável no mundo ao seu redor. 

É preciso muito estudo para educadores/as (pais/mães e professores/as) 

compreenderem o caminho de desenvolvimento que o ser humano trilha para integrar 

as qualidades corpóreas e anímicas. É grande a tarefa de guiar o ser em formação 

para que se mantenha o equilíbrio e a saúde. Estar atento/a aos componentes da 

trimembração (pensar/sentir/querer) e a chegada dos corpos da quadrimembração 

(físico/etérico/astral/eu), entre outros aspectos da entidade humana. Sempre com 

olhar atencioso, respeitando o tempo condizente com o ritmo natural de 

amadurecimento do corpo, da alma e do espírito. O cuidado de não acelerar ou 

desacelerar no ritmo dos processos que ocorrem em cada fase, ajuda na interação 

saudável dele com o ambiente físico e social. Por isso, que as práticas pedagógicas 

que compõem os conteúdos devem respeitar a etapa do desenvolvimento da criança, 

oferecendo propostas adequadas para cada faixa etária (MARASCA, 2017). 

Steiner (1996a) afirma que esse conhecimento é importante subsídio para 

os/as educadores/as planejarem e adequarem suas atividades e conteúdos 

pedagógicos de forma que sejam apropriados para momentos específicos de cada 

setênio. Os/as professores/as, devem ter consciência do que o ser humano necessita 

em cada idade, e isso é algo bem definido antropologicamente. Se caso lhe 

oferecermos coisas diferentes do que isso, o ser humano em formação apresentará 
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reações desfavoráveis em seu desenvolvimento (STEINER, 1996a).  

Como síntese desse texto escolheu abordar alguns pontos fundamentais. A PW 

possui toda a sua metodologia e didática baseada na Antroposofia. Todo o trabalho 

pedagógico é orientado a partir do estudo antropológico que direciona o que deve e 

como deve ser abordado em cada etapa do desenvolvimento infantil. A religiosidade 

está inserida nas práticas cotidianas por meio de vivências que despertam na alma 

humana o vínculo e a veneração dos indivíduos pelo o restante da natureza. Os 

ambientes escolares são simples, priorizam o uso de materiais duráveis e resistentes 

como madeira ou metal, evitando ao máximo o uso de plástico. Orienta o uso de gizes 

produzidos com cera de abelha, tintas de aquarela com corantes naturais entre outros 

materiais didáticos de origem natural.  

A partir da autoeducação os/as educadores/as podem criar um ambiente para 

que a criança se desenvolva guiada por seu próprio interior e permitir que esse 

conhecimento seja descoberto com autonomia. Atende crianças e jovens da 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. Cada escola tem sua individualidade, 

sendo possível estabelecer Escolas Waldorf em diversos contextos sociais, desde 

luxuosos bairros urbanos, à periferias e favelas e ambientes rurais. A gestão acontece, 

em sua maioria, de forma associativa, por meio de autogestão administrativa, 

envolvendo famílias e funcionários.  

A construção do ensino acontece conscientemente com bases rítmicas e tem 

papel estruturante na vida e na vitalidade da criança. O trabalho pedagógico acontece 

de forma interdisciplinar, e as aulas atuam de forma complementar. Toda essa 

dinâmica rítmica é como um respirar que conecta o mundo interior da criança com o 

seu mundo exterior. Esse respirar é fundamental para a saúde e a educação que 

atuam ao longo da vida de todo ser humano por meio de fenômenos complexos. A 

PW busca promover o pulsar integrador entre o do pensar, do sentir e do querer com 

uma visão do ser humano integral. Considera que as leis biográficas atuam nas 

qualidades físicas e anímicas que estruturam o desenvolvimento corpóreo e psíquico-

espiritual humano. Sendo que em cada período da vida há transformações e 

metamorfoses específicas, que se estabelecem de acordo com o momento biográfico 

e seus desafios. Conhecer como atuam os temperamentos auxilia que o/a professor/a 

tenha mais proximidade com o grupo de alunos/as e proporcione conscientemente 

situações de intercâmbios de interesses e aprendizado mútuo. O foco de ensino 

priorizando o cognitivo pode prejudicar o desenvolvimento do volitivo ou sensitivo 
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específico em cada idade.  

Esse texto mostra que a PW tem orientações pedagógicas complexas, 

fundamentada em muitos parâmetros diferentes. Entre eles o aspecto curricular, a 

atenção ao desenvolvimento humano, o cuidado com as questões metodológicas – 

ensino em Épocas - o olhar para a salutogênese, o entendimento do ser humano 

trimembrado, quadrimembrado, temperamentos etc. Dessa forma não é simples 

apresentar a PW sem fazer essa jornada por aspectos fundamentais que edificam sua 

proposta pedagógica. Por abordar o ensino e a aprendizagem de forma tão 

abrangente, oferece a oportunidade de um olhar amplo para a criança e para a sua 

relação com o ambiente que está inserida. 
 

3.2.3 Bases antroposóficas da natureza humana 
 

Nosso corpo físico tem afinidade com a essência tanto do mineral 
quanto do vegetal e do animal. Porém o específico tipo de afinidade não se 

torna claro à primeira vista, mediante uma observação supérflua; é 
necessário penetrar profundamente na essência dos reinos naturais quando 

se deseja conhecer a inter-relação entre o homem e seu ambiente físico-
sensorial  

Rudolf Steiner (2015, p.169). 
 

A Antroposofia, ciência concebida por Rudolf Steiner, dá ênfase à 

transformação humana, porém isso não significa que seja antropocêntrica, que exclua 

os outros seres da natureza e desconsidere os reinos mineral, vegetal e animal. Ao 

contrário disso, considera que para que o ser humano tenha a oportunidade de existir, 

cada uma das etapas anteriores de evolução foi fundamental. Sem o processo 

evolutivo dos reinos, mineral para o vegetal e do vegetal para o animal, o ser humano 

não teria sido criado. 

Nesse contexto, Steiner (1996a) apresenta o ser humano como portador de 

quatro estruturas essenciais, são quatro elementos constitutivos, denominados 

“corpos”, analógicos aos reinos da natureza; são eles (Steiner, 1996a): 

- Corpo Físico (matéria – visível): substâncias inorgânicas, estrutura sólida, 

substancial, existente em diversas formas em todos os reinos da natureza (reino 

mineral – elemento terra);  

- Corpo Etérico (vital – metabolismo): mantém a vida e atua contra a morte. É 

o fundamento da vida, das características puramente vegetativas (crescimento, 

regeneração e reprodução), nos organismos vivos, seres orgânicos (reino vegetal – 
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elemento água);  

- Corpo Astral (anímico – emoções): estado de vigília (acordado), é o 

fundamento da organização sensitiva do homem. Sente e reage, tem impulsos 

(procura de alimento, de parceiros sexuais), manifesta atitudes de atração (simpatia) 

e repulsa (antipatia). Ele coordena os processos biológicos, permitindo a aparição do 

sistema nervoso e da vida psíquica no mundo animal e no homem (reino animal – 

elemento ar); 

- Organização do Eu (espiritual – individualidade): a organização própria do ser 

humano, considerada como nossa entidade ̈espiritual ̈ (essência) e responsável pela 

auto- consciência, reorganizando as atuações dos outros corpos. Sua presença 

determina o surgimento do andar ereto e das capacidades de falar e pensar, gerando 

a capacidade de transformação da natureza (reino humano – elemento fogo). 

Steiner apresenta com essa organização a complexidade da quadrimembração 

humana – Eu, Corpo Astral, Corpo Etérico e Corpo Físico -, e sua interligação com o 

que há em comum entre o ser humano e os outros reinos da natureza. O Corpo Físico 

traz as mesmas substâncias minerais e orgânicas encontradas na composição física 

de todo o meio ambiente visível. O Corpo Etérico, pelo fato de ter reprodução, 

crescimento celular, metabolismo vital vincula o ser humano às leis orgânicas, que 

são comuns aos vegetais e aos animais. O Corpo Astral, com sentimento e emoção, 

apresenta em comum com os animais. O Eu acontece apenas no ser humano e lhe 

concede a relação com o mundo a partir da individualidade (STEINER, 1994b).  

Ao pensarmos na verdadeira essência individual do ser humano, podemos 

dizer que seu núcleo anímico-espiritual nasce dentro da família, povo, raça. Ele/a se 

reveste com o que lhe foi dado pelos/as seus/suas antepassados/as, mas carrega 

consigo características puramente individuais, um núcleo essencial que é o mais 

íntimo cerne espiritual, que vem de existência em existência (chamada lei das 

reencarnações) (STEINER, 1994a).  

 
Vemos, portanto, no homem com que nos defrontamos no mundo, a 
confluência de duas correntes. Por um lado, vemos nele o que recebe de sua 
família; por outro lado, o que é desenvolvido a partir da essência mais íntima 
do ser humano – uma quantidade de predisposições, qualidades, aptidões 
interiores e destino exterior. É preciso conseguir um equilíbrio. Essas duas 
correntes confluem; todo homem é composto dessas duas correntes. (...) 
Entre esses dois aspectos existe uma intermediação, algo que apesar de 
conter mais qualidades gerais é, ao mesmo tempo, capaz de ser 
individualizado. Aquilo que se coloca entre a linha da hereditariedade e a linha 
que representa nossa individualidade expressa-se pela palavra 
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‘temperamento’ (STEINER, 1994a, p. 21-22).  
 

Através da ação recíproca entre Eu, Corpo Astral, Corpo Etérico e Corpo Físico 

e a confluência das duas correntes (hereditária e núcleo essencial), surgem na 

natureza humana os ‘temperamentos’. Quando o ser humano penetra no mundo 

físico, surge da mistura variada dos quatro membros da entidade humana, o domínio 

sobre os outros, imprimindo neles seu matiz. Conforme predomine este ou aquele 

membro, nos deparamos com este ou aquele temperamento. 

 
Ao compreendermos assim a natureza humana, sabendo que o exterior é 
apenas a expressão do espiritual, aprendemos até nas aparências externas 
a compreender o homem em seu conjunto, o homem em todo o seu vir-a-ser, 
e aprendemos a reconhecer o que devemos fazer com relação a nós mesmos 
e à criança quanto ao temperamento. A educação precisa prestar particular 
atenção ao temperamento que está querendo desenvolver-se. Tanto para a 
sabedoria de viver quanto para a pedagogia, é imprescindível um verdadeiro 
conhecimento vivo da natureza dos temperamentos, sendo que ambas 
ganhariam imensamente com ele” (STEINER, 1994a, p.37). 

 

Apesar do ser humano trazer em si todos os temperamentos, terá um que 

prevalecerá com mais força do que os outros. Dessa maneira, segundo a antroposofia, 

caracteriza-se a pessoa de acordo com o mais incisivo dos quatro temperamentos. 

Para entender os quatro tipos básicos dos temperamentos – melancólico, sangüíneo, 

colérico e fleumático – de acordo com a concepção de Steiner, é preciso conhecer 

cada um dos quatro membros da entidade humana – corpo físico (terra), corpo Etérico 

(água), corpo astral (ar) e eu (fogo)– pois, eles também se expressam externamente 

no corpo físico (STEINER, 1994a). 

Steiner (1994a) considerou que “é justamente na maneira como o eterno e o 

efêmero se mesclam que temos a relação dos membros entre si” (STEINER, 1994a, 

p. 27), conforme a predominância do temperamento, esclareceu:  

 
Se as forças, ou seja, se os diversos meios de poder de um ou de outro 
[membros] predominam, tendo preponderância sobre os outros, disso 
depende a coloração típica da natureza humana, que chamamos de 
verdadeira coloração do temperamento. A essência arquetipicamente eterna 
do ser humano, a que vai de encarnação em encarnação, é vivida em cada 
nova encarnação de modo a provocar uma determinada ação recíproca dos 
quatro membros da natureza humana – eu, corpo astral, corpo Etérico e corpo 
físico; e a partir de como esses quatro membros interagem surge o matiz do 
homem, que chamamos de temperamento (STEINER, 1994a, p. 27).  

 

Steiner (1994b) afirma que a Antroposofia se constitui do fundamento da vida 
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e não nos dá apenas indicações racionais gerais, mas orienta nosso comportamento 

diante do/a outro/a para decifrar enigmas que nele/a estão para serem decifrados. 

Para um/a educador/a, o legítimo amor humano possibilita não apenas estudar 

intelectualmente a criança que está diante de nós, mas deixá-la atuar totalmente sobre 

nós.  

 
Essa é a base que nos faz descobrir o que temos de procurar como sendo o 
núcleo essencial mais íntimo de cada indivíduo. E permeando-nos assim com 
o conhecimento espiritual, nossa vida social será regida de modo que cada 
um, ao se defrontar com o outro com estima e consideração e com 
penetração no enigma humano, aprenderá como descobrir e regular sua 
conduta perante o ser humano. (...) Assim deciframos o enigma individual que 
é o modo como nós mesmos nos comportamos perante o outro. (...) É assim 
que inflama o que há de mais belo entre dois seres humanos, quando 
olhamos nos olhos do outro e não só entendemos como penetrar o enigma, 
mas também como amar: deixar fluir amor de uma individualidade para outra 
(STEINER, 1994b, p. 59-60).  

 

Steiner (1994c) diz que o amor é para o mundo o que o sol é para a vida 

exterior. É sábio semear tanto amor quanto possível na Terra. O amor é a origem para 

o criativo. O impulso para o amor cresce com o evoluir de uma pessoa, pois somente 

a sabedoria não é suficiente. 

Ao analisar a alma humana – atividade psíquica -, Steiner a apresenta em seus 

três membros: o pensar (percepção sensorial e memória), o sentir (sentimento) e o 

querer (vontade) (LANZ, 1998). O autor afirma que “(...) a atividade completa do ser 

humano (...) o pensar cognitivo de um lado, e o querer de outro lado; o sentir se situa 

no meio” STEINER (2015, p. 134). 

Apesar da tendência de considerá-las separadas uma da outra, “quem 

investigar o pensar em suas profundezas descobrirá nele também o sentimento e o 

querer em sua manifestação essencial” (STEINER, 2000, p. 103). Da mesma forma, 

há relação da nossa vontade e nossos sentimentos, com nosso pensar. E os 

sentimentos estão ao mesmo tempo presentes no ato cognitivo e volitivo.  

O pensar relaciona representações mentais, percepções e conceitos “através 

do qual participamos do universo em geral” (STEINER, 2000, p. 80). A sua maneira, 

o sentir expressa a relação do sujeito com o mundo, o que é percebido, sentido, a 

expressão dessa referência individual é o sentimento, que se manifesta como prazer 

e desprazer. “O sentir é um ato totalmente individual, é a relação do mundo externo 

para com nosso sujeito, na medida em que essa relação se expressa em uma vivência 

meramente subjetiva” (STEINER, 2000, p. 80 E 101). O querer é a ação, a repetição 
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consciente ou inconsciente, a motivação e interesse, é a força motriz do impulso e das 

ações. A manifestação volitiva é uma atividade em si, podendo ser consequência da 

atividade cognitiva ou emotiva. “O querer não é, portanto, apenas o resultado do 

conceito ou da representação, mas sim também da constituição particular do ser 

humano (...). Se um objeto me leva ou não a uma ação, depende de como e se ele se 

relaciona com o meu mundo intelectual e com minhas particularidades emocionais” 

(STEINER, 2000, p.107).  

 
Pensando, o “eu” participa da vida universal; ele relaciona, através do pensar, 
de maneira puramente ideal (conceitual), as percepções consigo, e a si 
mesmo com as percepções. No sentir, ele vivencia uma relação dos objetos 
para com seu sujeito; no querer, acontece o contrário. No querer, também 
temos uma percepção diante de nós, a saber, a referência de nosso eu ao 
mundo objetivo. O que no querer não é um fator puramente ideal é apenas 
objeto da percepção como qualquer outro objeto do mundo externo 
(STEINER, 2000, p. 101). 

 

O pensar, sentir e querer estão diretamente relacionados a três sistemas 

fisiológicos e correspondem a três estados de consciência humana. Quanto aos três 

sistemas fisiológicos (i) o pensar está ligado à cabeça, ao sistema neurossensorial; 

(ii) o sentir liga-se ao sistema rítmico (respiratório e circulatório), ao tronco e; (iii) o 

querer vincular-se ao sistema metabólico-motor, aos membros (STEINER, 2013, p. 

67). Ao analisar os três estados de consciência identificam-se que:  

 
no fenômeno cognitivo, nosso estado de consciência é o de vigília, é 
autoconsciente, estamos acordados; nos sentimentos, o estado de 
consciência é onírico, de sonho e; na vontade, o estado de consciência é de 
sono, estamos inconscientes (BACH JUNIOR, 2007, p. 91).  

 

Quando queremos um objeto físico, vamos em direção a ele por força de nosso 

desejo, conscientemente. Porém, o que realizamos em todo o corpo nos músculos e 

ossos até́ chegar ao objeto permanece inconsciente. Assim, a manifestação material 

é o inconsciente na nossa vontade (BACH JUNIOR, 2007).  

 
Portanto, enquanto estamos despertos nos são despejados, de fato, três 
estados de consciência: a vigília propriamente dita no conhecer pensante, o 
sonhar no sentir, o dormir no querer. (...) A única diferença é que no sono 
autêntico nós dormimos com todo o nosso ser anímico, e na vigília só́ 
dormimos com nosso querer (STEINER, 2015, p. 97). 

 

São âmbitos polares a cognição e a volição, a emoção é o mediador entre 
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ambos. Isto se manifesta também no fenômeno fisiológico: (i) a atividade 

neurossensorial é no nervo, catabólica, destruidora; (ii) a atividade metabólico-motora 

é no sangue, anabólica, construtora e; (iii) a atividade circulatória-respiratória realiza 

a troca entre a entre os dois polos opostos, vai ao limite de expansão e contração, 

simpatia e antipatia, sístole e diástole, sangue e nervo. 

Segundo Steiner (1994a, p. 35), do conceito nasce a memória e é uma 

atividade que gera antipatia, atua sobre os nervos, no pensar. Da fantasia nasce a 

imaginação que gera simpatia, atua sobre o sangue, no querer. Dessa forma, os três 

âmbitos da alma, do fisiológico e da consciência estão tão intercalados “que, há́ 

vontade e sentimento no cognitivo, assim como há́ cognição e vontade nos 

sentimentos” (BACH JUNIOR, 2007, p. 92).  

 
Eu diria que a vontade é um sentimento realizado, e que o sentimento é a 
vontade refreada. A vontade que ainda não se manifesta, que permanece na 
alma – eis o sentimento; o sentimento é uma vontade embotada. Por isso só́ 
compreendemos a essência do sentimento ao penetrarmos na natureza da 
vontade (STEINER, 2015, p. 66).  

 

Steiner (1994a) diz que para o desenvolvimento cognitivo aplicamos 

procedimentos pedagógicos que visem maior variedade e a quantidade de 

informações para o intelecto. Para compreender o mundo, o aprendizado intelectual 

deve estar apto para lidar sempre com algo novo, diferente. Porém, se como 

educadores/as quisermos ter uma influência positiva sobre a vida emocional e volitiva 

dos/as alunos/as precisamos proporcionar repetições conscientes e inconscientes, 

plenas de sentido, às crianças.  

 
No tocante ao cultivo da vontade nós não devemos, portanto, insistir no que 
é importante na vida intelectual. Nesta, contamos sempre com o seguinte: 
ensina-se algo à criança e, quanto mais ela tiver compreendido o assunto, 
melhor. Atribui-se o melhor valor a ensinar uma vez só́; então o assunto deve 
apenas ser retido, lembrado. Contudo, o que pode ser assim aprendido e 
lembrado de um só́ lance não atua sobre o sentimento nem sobre a vontade; 
sobre estes atua o que é sempre repetido e, de acordo com as circunstâncias, 
é considerado executado corretamente (STEINER, 2015, p. 63).  

 

Steiner (2015) afirma que nem tudo o que é elaborado mentalmente pelo/a 

adulto/a, exerce influência direta sobre a vontade da criança. Para exercer uma 

influência positiva sobre a natureza volitiva e sentimental da criança conta-se com a 

repetição das falas e das ações. É preciso dizer mais de uma vez à criança o que é 
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correto para provocar o acertado desempenho do impulso volitivo. Isso não quer dizer 

impingir à criança admoestações e preceitos de moral, mas dirigi-la a algo que se 

considere capaz de despertar-lhe o sentimento para o correto, deixando-a fazer, com 

autonomia e repetição (STEINER, 2015).  

Tais ações, segundo Steiner (2015) devem tornar-se hábitos e, quanto mais 

ficar entre os hábitos inconscientes, melhor para o desenvolvimento do sentimento 

com relação a ação. No entanto, quanto mais a criança estiver consciente de repetir 

a ação dedicadamente porque esta deve ser executada, tanto mais estará elevando 

isto ao real impulso volitivo. Sendo assim, mais repetição inconsciente cultiva o 

sentimento e repetição plenamente consciente e cultiva o autêntico impulso volitivo, 

pois realça a força de resolução, de ação no mundo. A força de resolução, que 

normalmente fica apenas no inconsciente, é aguçada pela repetição consciente de 

ações executadas pela criança (STEINER, 2015).  

Para contemplar o desenvolvimento do pensar (pluralidade) e do agir 

(repetição), Steiner valorizou o papel da arte na educação. Nessas atividades a 

vontade se fortalece por meio da repetição, aperfeiçoando habilidades e a cognição 

recebe um reforço à memorização por acessar o conteúdo cognitivo de diferentes 

formas.  

 
Por que o elemento artístico atua tão especialmente sobre a formação da 
vontade? Primeiro porque o exercício consiste na repetição, e segundo 
porque a pessoa sente um prazer sempre renovado pelo que aprendeu em 
matéria de arte. O elemento artístico é apreciado sempre de novo, e não 
apenas da primeira vez. Ele já contém a predisposição para alegrar o ser 
humano não apenas uma vez, mas renovadamente. Por isso a efetiva 
correlação entre o que pretendemos no ensino e o elemento artístico 
(STEINER, 2015, p. 80).  

 

Para Steiner (2003), a educação não se deve voltar somente ao sentido das 

coisas, ou seja, através das representações mentais. Deve também vivenciar: 

 
o que a vontade experimenta dormindo: o elemento rítmico, a cadência, a 
melodia, a combinação de cores, a repetição – enfim, a atividade própria sem 
a captação do sentido (...). Para o conhecimento intelectual, devemos 
recorrer ao que desvenda o sentido: ler, escrever, etc.; para a ação volitiva 
precisamos desenvolver tudo o que não se relacione com a mera indicação 
do sentido, mas com a captação imediata por parte do homem todo: o 
elemento artístico. O que se situa entre ambos atuará preferencialmente 
sobre o cultivo do sentimento, sobre o cultivo da afetividade (STEINER, 2003, 
p. 70). 
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No que se refere ao cultivo da vontade, Steiner (2015) entende que é um erro 

insistir apenas no que é importante para a vida intelectual. Nesse caso ensina-se à 

criança, avaliando-a pelo quanto mais compreendeu o assunto quando ensinada uma 

só vez. Porém, o assunto que deve apenas ser retido, lembrado de um só lance, não 

atua sobre o sentimento nem sobre a vontade. Para esses, atua aquilo que é sempre 

repetido, e sendo considerado, pelas circunstâncias, corretamente executado 

(STEINER, 2015). 

A trimembração humana nos mostra um caminho para a compreensão da 

relação entre saúde e doença, de forma dinâmica e integrada. Na predominância do 

sistema neurossensorial, o corpo humano tende a uma inércia, frieza, catabolismo e 

“morte”. Por outro lado, no predomínio do sistema metabólico-motor, o corpo tende a 

um excesso de movimento, calor, anabolismo, “vida”. O equilíbrio encontra-se no 

sistema rítmico, que permite a harmonia entre essas polaridades, na busca de um ser 

humano saudável.  

 
Um ser vivo não vive somente por estar encerrado numa pele. (...) Um ser 
vivo pertence ao mundo todo e não pode ser pensado sem o mundo todo, 
pois é apenas um elo no Universo (STEINER, 2014b p. 252). 

 

De acordo com Steiner (2008) a humanidade culta do mundo ocidental se 

encanta com os resultados obtidos pelo intelectualismo. Chega-se a considerar que 

essa concepção inteligente do mundo é a única dotada de um fundamento sólido. Por 

um lado, é preciso constatar como a humanidade se tornou grandiosa graças ao 

intelectualismo. Por outro, o autor vê que como resultado disso na educação e no 

ensino, as crianças que são educadas de modo meramente intelectual, degeneram 

suas habilidades emocionais, motoras e forças humanas.  

 
É justamente na arte da educação e do ensino que se anseia por colocar 
algumas outras coisas no lugar do intelectualismo. Apela-se à índole, ao 
instinto, apela-se aos impulsos morais, aos impulsos religiosos da criança. 
Deseja-se algo que distancie do intelecto. (...) É preciso justamente um 
profundo conhecimento do ser humano, o qual, por sua vez, só pode ser a 
consequência de um profundo conhecimento do mundo (STEINER, 2008 
p.27- 28).  
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Em suas Cartas sobre a educação estética do homem20 Schiller21 (1759-1805) 

elaborou uma psicologia baseada na trimembração do ser humano. Ele distinguia 

entre um impulso espiritual atuando na alma (o princípio individual do eu), que chamou 

de “impulso da forma” – o impulso individual plasmador (Eu) – e o “impulso da matéria” 

– o princípio dos impulsos naturais (corpo). É do equilíbrio e da sinergia entre ambos 

que se desenvolve o ser humano, que resulta o “impulso lúdico” (alma), que coloca o 

ser humano no mundo como ser livremente criador. Esse equilíbrio na alma só pode 

ser alcançado se, na educação, cada um desses for tratado com atenção constante 

(LIEVEGOED, 1994). 

Smit (2003) alerta que uma problemática humana “é a divisão que cada pessoa 

encontra em si, entre as vivências em seu interior e um mundo exterior materialmente 

apresentado” (p. 27). A vivência física-material tem um ser-próprio que é estranho às 

qualidades morais e espirituais. Já o espiritual, surge e permanece em uma 

interioridade subjetiva e não intervém no físico-material. Temos um dúplice: por um 

lado, as percepções sensoriais e do outro um ascender do pensar que atuam 

conjuntamente, como em um respirar entre pensar e perceber sensorialmente (SMIT, 

2003).  

O exercício do sentir acontece no fato de nos encontrarmos constantemente 

em circuitos de tempo pequenos e maiores, sendo que o pequeno e momentâneo tem 

seu significado e valor na relação com o todo. Trabalhar as próprias forças anímicas, 

nos instintos e ambições faz do humano “mais verdadeiro no pensar, no sentir e no 

querer, em todas as tendências, em todas as modalidades de comportamento – isto 

é o ser humano em devir” (SMIT, 2003, p. 32).  

O indivíduo atinge suas qualidades criativas, quando a Natureza e o Eu se 

interpenetram e produzem algo novo. O Eu fornece a forma e utiliza a Natureza como 

material para essa formação, produzindo um mundo novo que sem o indivíduo não 

existiria. Neste processo formativo a Natureza não pode ser aniquilada, mas elevada 

além do mero natural. Tal criação artística é bela e dessa maneira as noções de “arte” 

e “beleza” têm um significado muito mais abrangente do que normalmente se acredita 

 
20 Cartas sobre a educação estética do homem, Schiller (1794). 
21 Schiller foi, assim como Goethe, uma das figuras centrais do movimento que marcou o final do século 
XVIII e início do século XIX, iniciado na revolução literária da intelectualidade alemã̃, o idealismo 
romântico, que apregoaria a superação da ênfase na racionalidade pela sensibilidade. Para Schiller é 
possível uma reconciliação dos opostos sensível e inteligível, matéria e forma, e é a arte quem 
possibilita esse encontro (BACH JUNIOR, 2007). 
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ao falar sobre meramente criação artística. O brincar livre da criança, principalmente 

em ambiente natural, sempre é um exercício preparatório do processo criativo, sendo, 

portanto, artístico à maneira infantil (LIEVEGOED, 1994). 

 
A partir das forças espirituais mais íntimas do ser humano em devir, são 
despertadas forças curativas – primeiramente no próprio ser – e, partindo daí, 
atuam irradiando também no organismo social” 
(...) 
O mundo estelar vai diluir-se em dourado vinho da vida, vamos saboreá-lo e 
ser estrelas luminosas (NOVALIS apud SMIT, 2003, p. 33-34). 

 

Steiner (2000) ressalta que o ser humano encontra uma contraposição 

primordial e básica na própria consciência. Há um afastamento do que Steiner chama 

de mãe-terra, da natureza, e uma contraposição humana como ‘eu’ ao ‘mundo’. De 

forma clássica, Goethe expõe tal fato em seu Ensaio Científico, 

 
A 'Natureza’, não obstante, alguns possam considerar suas maneiras 
poéticas pouco científicas: “Vivemos dentro dela (da natureza) e lhe somos 
estranhos. Ela fala constantemente conosco sem nos revelar o seu segredo” 
(GOETHE, 2012). Mas Goethe conhece também o outro lado: “Os seres 
humanos estão todos nela e ela em nós (STEINER, 2000, p. 29).  

 

Quando Goethe menciona o afastamento da natureza, ele fala de um tipo de 

distanciamento que era realidade no final do século XVIII e início do XIX, pois existe 

o ato humano de se afastar da natureza criando cultura, que se caracteriza em um 

estar dentro e fora simultaneamente. Atualmente no século XXI, esse afastamento é 

diferente, os seres humanos vivem em um contexto urbano, com um amplo convívio 

com aparelhos eletrônicos, em casa, em apartamento, quase não faz força com seu 

corpo, e passa a maior parte de suas horas sentado/a ou deitado/a. Portanto, esse 

grau de afastamento do século XXI pode ser interpretado de uma outra maneira do 

que o ressaltado por Goethe. Dessa maneira contextualiza-se que o atual nível de 

afastamento da natureza é um outro tipo e necessita de uma atenção específica para 

essa realidade. 

Apesar dos seres humanos estarem afastados da natureza, se sentem dentro 

dela e a ela pertencentes. De alguma forma se sabe que só pode ser a própria atuação 

da natureza o que vive também em nós. A humanidade está diante do desafio de 

encontrar esse caminho de volta à natureza. Segundo Steiner (2000), os seres 

humanos, mesmo ao se desligarem da natureza, provavelmente levam alguma coisa 
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para o interior do próprio ser. 

 
É preciso procurar esse vestígio da natureza nas pessoas e elas devem 
então, encontrar de novo o nexo entre o eu e o mundo. O dualismo se omite 
nesse ponto. Ele acha que o interior do homem é um ser totalmente alheio à 
natureza e procuram posteriormente acoplá-lo a ela (STEINER, 2000, p. 29).  

 

Steiner (2000) diz que não é surpresa que o ser humano não consiga encontrar 

o elo com a natureza, pois somente encontram a natureza externa, conhecendo-a em 

si. O que é igual a ela em nosso interior guiará os seres humanos e assim será traçada 

a sua trajetória para esse reencontro. Mesmo sem especular sobre a atuação 

recíproca entre a matéria e o espírito, ao encontrar as profundezas do próprio ser, 

encontrar-se-á aqueles elementos que são levados com cada pessoa quando se 

separa da natureza. A investigação de cada ser fornecerá a solução do enigma. O 

ponto desse autoconhecimento é onde se pode constatar: aqui não sou mais apenas 

‘eu’; aqui existe algo que transcende o “eu” (STEINER, 2000, p. 29). 

Oliveira (2006), pioneira com esse tema na academia, estudou a relação do ser 

humano e o restante da natureza na PW. A autora afirma que o ensino Waldorf é: 

 
uma educação disposta a religar os seres humanos aos elementos da 
natureza. Estas manifestações, fundamentando-se na visão de mundo de 
Steiner, se constituem, por exemplo na criação de atividades artísticas 
autênticas que revelam valorização e sensibilidade estética relativa à 
Natureza, da utilização de um vocabulário permeado de expressões de 
veneração, respeito e admiração em relação ao meio natural e da 
manutenção de uma prática pedagógica que evidencia a integração e 
interdependência entre sistemas, apoia a legitimidade de uma espiritualidade 
que afirma a união entre o ser humano e o cosmos e reforça a emergência 
de valores de satisfação humana não são baseadas no consumo (OLIVEIRA, 
2006, p. 54).  

 

Todo esse conhecimento que a Antroposofia traz sobre o ser humano abre 

inúmeras possibilidades de atuação pedagógica, porém, apesar do diferencial 

percebido nessa forma de educar, ainda existe um longo caminho de desenvolvimento 

para que o ser humano desenvolva integralmente responsabilidades relativas a todas 

as demais formas de vida. É preciso estar atento, principalmente, às formações de 

professores/as Waldorf, quanto às demandas atuais e a formação urgente. A 

agricultura, alimentação e saúde como ferramenta pedagógica é um tema novo 

nessas formações e tem muito a ser desenvolvido. Em uma sociedade que a infância 

está sendo convidada a acontecer por meios digitais, o trabalho com a terra pode 
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auxiliar na reconexão com o alimento, com a própria saúde e com a natureza.  

Como síntese dessa parte do estudo, pode-se dizer que aquilo que Steiner 

apresenta como pensar, sentir e querer, não tem um contexto histórico ou uma 

temática específica, sendo possível problematizar o que se queira e analisar com base 

nesses conceitos. Em um sentido, se tem o pensar, a consciência, o cognitivo, de 

outro o sentir, com medos, temores, tabus, preconceitos, fé, e consequentemente, 

aborda o querer, pois pode acuar, criar barreiras ou encorajar a avançar. Dessa forma, 

esse assunto é dinâmico, com a consciência no pensar e no que isso pode ocasionar 

no sentir, que vai culminar no querer, e definir a ação humana. Pode-se inverter e criar 

uma prática para mudar o sentir e ter outro tipo de consciência no pensar. Ou seja, é 

um conceito vivo. A abordagem pelo sentir para transformar o pensar e o querer, ou 

abordar pelo querer para transformar o sentir e o pensar, ou por meio do pensar para 

transformar o querer e o sentir.  

Aqui é possível encontrar um caminho para o trabalho com a questão ambiental 

e ecológica, como tema, formas de discussão e abordagens. Tipo de consciência que 

se tem (pensar) e o medo de possível catástrofe no futuro, diante da veneração e 

amor pela natureza (sentir), fortalecendo a ação (querer) para seguir caminhos no agir 

em nome de toda a humanidade. Nesse ponto se encontra o gargalo da questão 

ambiental na sociedade contemporânea. Ter consciência do problema, sentir que algo 

precisa ser feito pelo amor à vida e que mesmo que se concorde com o problema, não 

se coloca verdadeiramente na forma de ações concretas. 

Se no início do século XX, o nascimento da PW tinha uma espontaneidade ao 

deixar implícita a questão ecológica e ambiental, é possível constatar que no século 

XXI há a necessidade urgente de trazer essa abordagem para o explícito. É notável a 

diversidade de possibilidades que a PW tem para alcançar as práticas de atividades 

de aproximação com a natureza, desde atividades artísticas com narrativas, pintura, 

modelagem etc., até agroecologia com preparo de horta, plantio, colheita etc. 
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4 METODOLOGIA  
 

A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao 
desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de 
esclarecimento, como sinal de atenção que surge alerta, faz parte integrante 
do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move 

e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, 
acrescentando a ele algo que fizemos 

 Paulo Freire (2015, p. 33). 
 

4.1 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Esse trabalho buscou analisar as ferramentas, estratégias e metodologias de 

EA que buscam as mudanças de valores, atitudes e comportamentos voltados à 

relação ser humano-natureza, estas quais são utilizadas e/ou possíveis de serem 

utilizadas pelas iniciativas de PW. Das práticas identificadas em correlação, foram 

estudadas as que são utilizadas na PW ou poderiam ser utilizadas de acordo com as 

orientações curriculares e formação de professores/as. 

A EA possui um histórico de existência há 50 anos, desde sua criação está 

sendo debatida e avaliada em diversas instâncias governamentais e acadêmicas, o 

que confere a EA muitas fontes de referências para sua análise e entendimento. Por 

outro lado, a PW, que teve seu ano centenário em 2019, é um movimento pedagógico 

em expansão em todo mundo, ainda assim, suas bases filosóficas, procedimentos e 

metodologias são pouco difundidos no meio acadêmico. Embora tenha práticas e 

filosofias que buscam mediar e aprofundar a relação ser humano-natureza, há pouco 

registro sobre a formação de seus/suas professores/as (práticas e teóricas) em 

relação às atividades que aproximam o ser humano da natureza na PW.  

Para responder às questões do projeto foram realizadas as seguintes 

atividades: 

− Pesquisa teórica que visa traçar um panorama de EA e da PW na busca 

de estabelecer um diálogo e possíveis comparações, principalmente para o Ensino 

Fundamental.  

− Levantamento prévio para: (i) identificar professores/as e ex-
professores/as em PW no Estado de São Paulo; (iii) identificar professores/as 

tutores/as e formadores/as em PW no Estado de São Paulo. Esse levantamento foi 

feito a partir do conhecimento prévio da pesquisadora. 

− Seleção de alguns/mas entrevistados/as, com capacidade para dialogar 
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sobre as questões relacionadas a aproximação da EA e a PW. Foi usada a 

metodologia snowball sampling (“Bola de Neve”). Essa técnica é uma forma de 

amostra utilizada em pesquisas sociais por meio da qual os/as participantes iniciais 

de um estudo indicam novos/as participantes que por sua vez indicam novos/as 

participantes e assim sucessivamente (WHA, 1994). 

− Realização de entrevistas semiestruturadas, com formadores/as de 

professores em PW, professores/as e ex-professores/as que adotam PW. Gil (2008) 

conceitua que: “entrevista é uma forma de interação social. Mais especificamente, é 

uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a 

outra se apresenta como fonte de informação” (GIL, 2008, p. 109). A entrevista 

semiestruturada é uma técnica que normalmente tem um índice de respostas 

abrangente, pois é mais comum as pessoas aceitarem falar sobre determinados 

assuntos (SELLTIZ et al., 1987). A entrevista permite que sejam ouvidos/as 

especialistas previamente selecionados/as, além de se constituir, por si, em momento 

de aprendizagem para entrevistados/as e entrevistadores/as. 

- As informações sobre PW foram construídas a partir da experiência da 

autora em escolas de PW, entrevistas e consulta à bibliografia.  

 

4.2 COLETA DE DADOS 

 
A apresentação desses caminhos reflexivos foi realizada neste trabalho por 

meio de entrevistas semiestruturadas a partir de uma estrutura lógica, nas quais 

puderam ser identificados conceitos comuns e divergentes entre autores/as de EA e 

praticantes da PW. 

Como sendo um trabalho de pesquisa qualitativa, considerou-se que a 

amostragem de sete entrevistados/as foi o suficiente para subsidiar a coleta de dados. 

Constatou-se que os elementos disponíveis nestas entrevistas contemplaram a 

teorização nestas circunstâncias, a partir do campo de observação abordado pela 

presente pesquisa. 

Para entender melhor essa relação entre representações sociais de meio 

ambiente e práticas pedagógicas cotidianas, foram feitas entrevistas com 

educadores/a. 

O grupo pesquisado era constituído por professores/as que atuam e/ou 

atuaram principalmente no EF – porém, muitos/as deles/as possuem experiência na 
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Educação Infantil, do Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio em diferentes escolas 

de PW – e formadores/as de professores/as em cursos de PW. Dessa forma, as 

respostas que compõem a parte empírica da pesquisa estão representadas por dois 

grupos. Um deles são pessoas que já passaram pela sala de aula como 

professores/as e hoje estão liderando formações de novos/as professores/as. E outro 

de professores/as experientes que estão em sala de aula, atuando com os/as 

alunos/as em seu dia a dia. 

Para a coleta de dados da pesquisa empírica foram feitas sete (7) entrevistas 

semiestruturadas com três (3) professores/as de PW e com quatro (4) ex-

professores/as de PW e formadores/as de Professores/as Waldorf. As entrevistas 

foram realizadas de forma presencial ou via conversa por vídeo chamada. Para esta 

pesquisa, a participação de especialistas aconteceu de forma independente da 

instituição que atuam na data que a entrevista foi realizada. 

As entrevistas tiveram o objetivo pedagógico e científico de registrar as 

representações sociais e práticas pedagógicas de cada um/a quanto à prática de EA 

nas suas experiências com PW e compará-las com a dos/as colegas e referencial 

teórico. 

 

Quadro 1 – Nomes fictícios, datas e referência na análise de dados. 
ENTREVISTADO DATA DA ENTREVISTA REFERÊNCIA 

ALR 05/08/2019 Entrevistado/a 1 
MAB 10/10/2019 Entrevistado/a 2 
ANT 11/10/2019 Entrevistado/a 3 
MEG 21/11/2019 Entrevistada/a 4 
MAP 21/11/2019 Entrevistado/a 5 
PEB 21/09/2020 Entrevistado/a 6 
PGH 10/11/2020 Entrevistado/a 7 

 

As entrevistas foram gravadas e depois transcritas na íntegra (Apêndice C). As 

questões norteadoras estão no “Roteiro para Entrevista”, Apêndice B. Foram 

conduzidas de modo a verificar a vinculação das reflexões geradas com a prática de 

Educação Ambiental na Pedagogia Waldorf. A intenção foi introduzir questões sobre 

as quais os/as entrevistados/as pudessem fazer um discurso avaliativo sobre a 

contribuição da prática pedagógica da EA na PW. A cada entrevista foi solicitada a 

assinatura do “Termo de Conduta Livre e Esclarecida (TCLE)”, Apêndice A. O Projeto 

de Pesquisa, Roteiro para Entrevista e TCLE foram submetidos à avaliação e teve 
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Parecer Consubstanciado CEP Unifesp autorizado, Anexo 1. 

4.3 ANÁLISE DE DADOS 

 
O estudo aconteceu com base na percepção ambiental dos/as educadores/as 

em PW e o entendimento destes quanto às abordagens de EA para o Ensino 

Fundamental quando confrontado com o currículo da PW. 

A análise das respostas nas entrevistas semiestruturadas foi realizada com o 

uso da técnica de análise de conteúdo adaptada de Bardin (1927). Bardin (1977, p. 

31) afirma que “a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações”. Esse tipo de análise se concentra em mensagens (comunicações), 

tem conotação categorial-temática (sendo apenas uma das possibilidades de análise) 

e o principal objetivo é o uso das mensagens para confirmar os indicadores que 

permitam inferir sobre uma realidade que não necessariamente está explicita na 

mensagem (BARDIN, 1977). A autora diz que a análise de conteúdo em entrevistas é 

muito complexa e conceitual como um método de investigação que pode ser 

classificado como fechadas e abertas (diretivas e não diretivas). 

Nessa perspectiva da análise do conteúdo, categorias são classes que 

agrupam elementos que apresentam características comuns. 

 
No processo de escolha de categorias adotam-se os critérios semântico 
(temas), sintático (verbos, adjetivos e pronomes), léxico (sentido e significado 
das palavras – antônimo ou sinônimo) e expressivo (variações na linguagem 
e na escrita). Este processo permite a junção de um número significativo de 
informações organizadas em duas etapas: inventário (onde isolam-se os 
elementos comuns) e classificação (onde divide-se os elementos e impõem-
se organização) (SANTOS, 2012, p. 386).  

 

Para a análise dos dados, é preciso embasar as análises com o referencial 

teórico, dando sentido à interpretação pautadas em inferências que buscam sentido 

por trás dos significados das palavras do discurso dos entrevistados e citados 

(BARDIN, 1977). 

Na busca de apresentar sistematicamente a análise das entrevistas, usou-se 

como referência a análise de conteúdo de Bardin (1977) adaptada a partir da técnica 

de transcrição literal das entrevistas, seleção de trechos que descrevem o conteúdo 

das mensagens. Optou-se por não fazer a categorização dos trechos analisados, mas 

realizou-se uma verificação buscando evidenciar indicadores que possibilitaram inferir 

a realidade oculta, representando o conteúdo de forma diferente da original, com 
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representação condensada para facilitar a consulta posterior e uso do referencial 

teórico. 

Lendo o que disseram, foi pensado junto com os/as entrevistados/as, e 

transformado em pensamento síntese de tudo que todos/as citaram. Pelo grau de 

representatividade dos/as entrevistados/as (professores/as e formadores/as de 

professores/as), além do testemunho deles foi necessário pensar sobre o que foi dito 

por eles/as. Diante de um universo de possíveis entrevistas, limitar-se a apenas sete 

depoimentos exigiu uma profunda reflexão sobre como esse grupo idealizou o assunto 

concretamente. Nota-se que a PW traz muitos subsídios, porém ainda há muito a ser 

feito nas escolas que adotam essa pedagogia. Essas análises proporcionaram 

algumas dessas reflexões. 
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5 NOVIDADES DOS RESULTADOS E POSSIBILIDADE DA DISCUSSÃO  
 

Com o objetivo de buscar correspondências, semelhanças e diferenças, entre 

os conceitos e práticas da EA e os da PW para o Ensino Fundamental, foi realizada a 

pesquisa bibliográfica sobre os temas EA e PW e a análise do conteúdo das 

entrevistas. Esses estudos em referenciais teóricos foram realizados na busca de 

estabelecer as relações entre os dois temas e, nos dados qualitativos, buscou-se 

identificar nas falas dos/as entrevistados/as, informações que pudessem representar 

o conteúdo implícito. 

Para atender os objetivos específicos, analisou-se as ferramentas, estratégias 

e metodologias orientadas às iniciativas de EA que possuem aplicação no currículo 

da PW e investigou as teorias e práticas comuns e incomuns na EA e PW que buscam 

mudanças de atitudes e comportamentos na relação do ser humano com o restante 

da natureza;  
 

5.1 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A PEDAGOGIA WALDORF 
 

Muito mais importante que a essência de todas as regras de 
educação – Isso deve ser feito assim ou assim! – é adquirir a sensibilidade de 
sentir o reflexo na criança e saber observar quando desenvolvemos a própria 

atividade e o reflexo de seu resultado. Portanto, trata-se essencialmente de 
um elemento intuitivo que precisa ser desenvolvido no relacionamento do 

professor e educador com a criança. Temos, por assim dizer, de aprender a 
ler o resultado de nossa atuação pedagógica 

(Rudolf Steiner, 2004, p.51-52). 
 

Diante do desafio de buscar correspondências, semelhanças e diferenças, 

entre os conceitos e práticas da EA e os da PW para o Ensino Fundamental, nota-se 

que há algumas semelhanças, porém, as diferenças são ainda mais evidentes. 

Visando mudanças de comportamento, tanto alguns matizes de EA como a PW, 

veem o mundo quanto as relações e interações, ou seja, de forma holística, pela inter-

relação de todos os sistemas nele presentes, físicos, biológicos, químicos, espirituais 

e, consideram que o ser humano é o microcosmo da natureza e a natureza o 

macrocosmo do ser humano. A consciência dessa relação complexa deve ser levada 

ao cotidiano da escola para as necessárias mudanças de comportamento na 

sociedade contemporânea. Porém, algo que permeia todas essas abordagens de EA 

e PW é que, visitas esporádicas para vivências em locais, mesmo que estratégicos, 

não bastam para a formação ecológica do ser humano. A mudança na relação do ser 
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humano com o restante da natureza acontece no dia a dia, na construção de hábitos. 

Incluindo a percepção do contexto social local, do cuidar do/a outro/a, economia 

solidária, consumo consciente, cuidados com a terra, escolha saudável do alimento, 

rotina de coleta seletiva e compostagem e cuidados com todo o entorno, que é 

educativo.  

Na PW e em cada um dos matizes de EA abordados nesse estudo, foram 

apresentadas o conceito, às práticas sugeridas e reconhecidas como efetivas. Os/as 

pensadores/as que as conceberam, às apresentam de acordo com cada abordagem 

e o que esperam do ensino (formal e informal) quanto a EA e PW. 

 

Quadro 2 - Matizes de EA e correspondências com a PW. 
 PRÁTICAS METAS 

EA Crítica 
Alunos/as e professores/as atuam 
como executores/as das atividades 

propostas para benefício individual e 
coletivo (LOUREIRO, 2007). 

Agir de forma reflexiva e coletiva, 
sobre a realidade socioambiental além 

das fronteiras da escola, educação 
política que contribui para a 

transformação da realidade individual 
e social (LOUREIRO, 2007). 

Alfabetização  
Ecológica 

Com olhar para a realidade complexa 
de forma sistêmica, aborda a prática 

educativa desviando o foco dos 
conteúdos para os padrões, através da 

arte como literatura, poesia, artes 
visuais, dramáticas e musicais 

(CAPRA, 2006). 

Eco alfabetizar seres humanos para 
viverem conscientes de que os 

sistemas vivos não são lineares e 
estão baseados em padrões de 

relacionamento, onde o todo é mais 
complexo que a soma das partes 

(CAPRA, 2006). 

Educação  
Holística e  
Ecológica 

Propõe a abordagem da ecologia 
como tema transversal, interdisciplinar 
ou transdisciplinar, com conteúdo de 
ensino de caráter informativo ou até 

reflexivo incluindo artes visuais, 
artesanato, música, poesia, 

movimento, dança, dramatizações e 
narrativas (HUTCHISON, 2000). 

Incluir as dimensões do sutil humano 
(a espiritualidade, a ética, a 

sensibilização, o imaginário), a sua 
relação com os entornos (natureza, 
cidade, campo) e com o outro (meio 

social) quanto a complexidade 
ecológica como um sistema interligado 

em um universo interdependente 
(HUTCHISON, 2000). 

Agroecologia 

A agricultura ecológica acontece no 
dia a dia, pela luta de classe, com 

inclusão social, construção de hábitos 
no preparo da horta, plantio, colheita 

de forma saudável e livre de 
agrotóxicos (BOMFIM E KATO, 2019). 

Questionar o sistema econômico e a 
estrutura social vigentes, dispondo de 

alternativas para impulsionar a 
organização de novos modelos de 

vida, de sociedade, de conhecimento 
e de educação pela saúde da terra 

(ALTIERI, 2004). 

EA “Vivencial” 

Proposta pedagógica de 
experimentação de conceitos, 

observação das emoções, sentimentos 
e pensamentos em ambientes naturais 
para a interação da própria natureza 

humana com os ciclos ecológicos 
(MENDONÇA, 2005). 

Mostrar que aprender através de 
experiência corporal e não apenas por 
estímulos cerebrais constrói relação 

individual e coletiva de pertencimento, 
de união com a natureza e gera 
empatia por todas as formas de 
existência (MENDONÇA, 2005). 

Pedagogia  
Waldorf 

Autogestão e autoeducação. 
Interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade entre as 
matérias, ensino em Época, 

Reconhecer a influência do ritmo nas 
mudanças que acontecem durante o 
desenvolvimento humano, como as 
leis biográficas e temperamentos, 
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religiosidade, predomínio da 
simplicidade e o contato com o 

ambiente natural, proximidade com a 
natureza; brincar livre; agricultura 

pedagógica; observação 
fenomenológica (OLIVEIRA, 2006). 

ensinando por meio da arte, da 
religiosidade e da veneração pelos 

reinos da natureza (OLIVEIRA, 2006). 

Fonte: Ana Paula Passaes Galdino, 2021. 

 

O Quadro 2 busca sintetizar alguns dos diversos conceitos abordados na 

revisão bibliográfica deste estudo. Diante de tamanha diversidade apresentada pela 

EA, nota-se que não há um consenso entre seus matizes. Porém, por buscar uma 

visão ampla do assunto, e diante da diversidade da PW, foi necessário compor com o 

olhar de todos os matizes de EA apresentados no Quadro 2. Todas são boas 

referências de correspondência com a PW. A EA Crítica e a Agroecologia, se 

destacam quanto a sua abordagem política para a transformação da realidade 

individual e social. Já a Alfabetização Ecológica está orientada no pensamento 

sistêmico e no sistema complexo. A Educação Ecológica e Holística inclui dimensões 

do sutil humano, como a espiritualidade, a ética, a sensibilização, o imaginário de um 

sistema interligado no universo interdependente. A EA “Vivencial” demonstra que a 

construção de conhecimento acontece através da vivência corporal e observação de 

fenômenos e não apenas por estímulos cerebrais, pois a união com a natureza gera 

empatia por todas as formas de existência.  

Dessa maneira, ao buscar as correspondências entre a EA e a PW foi possível 

perceber que a abrangência varia de referências que surgiram como alternativa ao 

materialismo histórico até uma abordagem que considere o ser humano e todo o 

planeta com sua origem divino-espiritual. 

Apesar de estarem presentes nas diretrizes antroposóficas, as questões 

políticas não são abordadas com os/as alunos/as da educação básica da PW– 

Educação Infantil e Ensino Fundamental –, pois estes não são assunto pertinente 

aos/às alunos/as desta idade, que estão em uma etapa do desenvolvimento humano 

onde não cabe essa abordagem. Nesta pedagogia, o debate crítico é adequado 

apenas aos/às jovens do Ensino Médio. Porém, apesar de ser um assunto presente 

no arcabouço trazido pela antroposofia, inspirado no conceito de Trimembração do 

Organismo Social (liberdade, igualdade e fraternidade), ainda é um grande desafio 

para instituições antroposóficas como um todo, não apenas escolas, onde deveria 

permear o âmbito da gestão escolar e o corpo pedagógico como um todo.  
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As contribuições trazidas por Rudolf Steiner no âmbito político têm um caráter 

muito atual quanto a aspectos sociais, visto que na época em que a PW foi criada, 

essa abordagem era uma questão urgente. O reconhecimento das diferentes funções 

sociais, posicionamento diante do sistema econômico e forma de uso dos recursos 

naturais, ainda é um gargalo para o movimento antroposófico, que se encontra diante 

de uma percepção de que apenas uma pequena parcela da sociedade pode ter 

acesso a seus conhecimentos, causando uma elitização de um conhecimento 

disponível para todos/as. Dessa maneira, na área da educação, são encontradas 

poucas iniciativas com práticas atentas a essas questões.  

Um exemplo é o trabalho feito pela Associação Comunitária Monte Azul22, na 

periferia da cidade de São Paulo. Esse é um exemplo de que a PW apresenta grande 

potencial de desenvolver e aplicar esses conceitos da Trimembração do Organismo 

Social de forma ampla e abrangente e desmistifica a percepção de que a antroposofia 

é restrita a uma prática de elite, ao contrário disso, pode ser aplicada em qualquer 

contexto social. Diante desse contexto, a antroposofia oferece um respaldo importante 

para a inserção da questão ecológica e socioambiental, porém sua aplicação depende 

das diferentes interpretações, o que pode limitar ou ampliar sua abordagem e 

aplicação. 

Na aplicação prática da PW é importante ter uma atenção para quando há 

necessidades de adaptação, principalmente quanto às atividades pedagógicas 

coerentes com o clima tropical, a cultura local, as características ambientais de cada 

região onde são aplicadas e até mesmo à qualidade anímica que forma o povo 

brasileiro de cada região desse grande país. 

Segundo Hutchison, a necessária reforma educacional ecologicamente 

sensível acontecerá pela transformação em três níveis: (i) da infraestrutura 

(agricultura biodinâmica e agroecologia, uso de materiais e destinação de resíduos, 

alimentação saudável etc.); (ii) ideológico (valores éticos e morais) e; (iii) metodológico 

(formação de professores/as, reformas curriculares e na fragmentação em matérias, 

uso expressões verbais de veneração, ecologicamente sensíveis). Cada uma dessas 

três áreas é imprescindível ao desenvolvimento de uma teoria sustentável de 

 
22 A Associação Comunitária Monte Azul é uma organização não governamental, que atua orientada 
pelo pensamento antroposófico e pelo desenvolvimento integral do ser humano. O trabalho acontece 
por meio de projetos e programas nas áreas de educação, saúde, cultura, assistência social e meio 
ambiente, em quatro núcleos na Zona Sul de São Paulo. Disponível em: https://www.monteazul.org/pt-
br/ Acesso em: 21 fev. 2021. 
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mudança nas escolas (HUTCHISON, 2000). 

Para Ziegler (2017), a inserção da questão socioambiental na PW acontece 

com: 

 
(i) a valorização dos trabalhos inter-trans-multidisciplinar; (ii) a igualdade 
de importância entre as matérias para o desenvolvimento cognitivo, 
biológico-tecnológico e prático artísticas; (iii) a matéria aprendida como 
estímulo para o desenvolvimento de novos saberes, sob novas questões 
e novos pontos de vista, ou seja, “o currículo vivo” (teoria transformada 
em prática), incentivando o aprender espontâneo, o espírito investigativo, 
a atividade criativa e participativa na formação da sociedade; (iv) a 
inclusão da ritmicidade no processo de aprendizagem, prontidão para a 
assimilação e necessidade de movimento; (v) o comprometimento do 
professor com o aluno, sua família e a comunidade escolar e local; (vi) a 
sequência rítmica reconhecimento-compreensão-domínio do conteúdo 
(vivenciar, observar, experimentar, recordar, descrever, caracterizar, 
anotar, processar, analisar, abstrair e generalizar, elaborando teorias); 
(vii) como recursos inovadores que podem contribuir para o processo 
pedagógico segundo as necessidades da época (ZIEGLER, 2017, p. 155-
156). 

 

Para além dessas abordagens, em sua maioria, os ambientes escolares 

apresentam classes pequenas e atendem crianças de uma classe social 

economicamente privilegiada. Isso acontece devido ao fato de, apesar de serem 

associativas, necessitarem cobrar valores de mensalidade condizentes aos custos 

necessários para se manterem (infraestrutura, mão de obra, materiais didáticos, 

formação continuada etc.). Por um lado, esse fato, oferece a estas escolas mais 

liberdade de atuação do que grandes escolas particulares e públicas, mas por outro, 

limitam o acesso a esse método de ensino às poucas famílias que podem pagar o 

preço de se associarem.  

Pelo fato de as questões ecológicas não estarem explícitas nas orientações 

curriculares da PW, alguns/mas professores/as não se atentam de forma crítica sobre 

esse tema. Faltando-lhes um olhar integrador às possibilidades de aproximação com 

o meio ambiente, ao planejarem suas práticas educativas. Apesar da base 

antroposófica oferecer diversas possibilidades para esta ampla construção, apenas 

atividades esporádicas fora de sala de aula, pode estar gerando uma lacuna na 

formação ecológica desses seres humanos. 

Esse fato é possível de ser mudado pois, em geral, os espaços educadores são 

vistos como potenciais locais para o exercício da ética e podem proporcionar à 

comunidade escolar oportunidades de vivenciarem, observarem e transformarem 

seus valores em atividades cotidianas. Para que haja a busca pelo comportamento 
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ético e o fortalecimento desse tema no âmbito pedagógico, é necessário promover 

frequentes debates em ciências da educação e formação de educadores/as quanto a 

questões ambientais. O desafio de construir práticas pedagógicas transformadoras é 

sair da sala de aula e diversificar a forma de se relacionar com o ambiente escolar e 

o entorno educativo.  

Um pensamento comum à diversas linhas de EA e à PW é que a vida só existe 

e tem sentido na relação com o/a outro/a e com o ambiente (GADOTTI, 2000a). Não 

se aprende a amar a Terra apenas por meio de livros. A experiência própria e 

individual oferece muitas formas de encantamento e de emoção frente ao que a 

natureza reserva.  

 
Pela consciência o ser humano entra em relação direta com outros seres. (...) 
É capaz de reconhecer a si mesmo e conhecer os outros, senti-los e amá-
los. (...) Trabalhando a tomada de consciência planetária, chegaremos a 
descobrir qual é o lugar que corresponde ao ser humano no cosmos, qual é 
o papel que deve desempenhar como um elemento a mais no processo 
evolutivo do universo e quais deverão ser os caminhos a percorrer para uma 
redefinição dos seres humanos dentro do conjunto dos seres da natureza 
(GUTIÉRREZ, 1999 p. 122).  

 

Entre essas práticas de EA, Capra (1996) apresentou a Alfabetização 

Ecológica. Na busca de viabilizar a transformação, orienta que para o ser humano 

aprender a construir uma parceria com os sistemas naturais ele precisa ser 

ecologicamente alfabetizado. Baseando-se no conceito de ecologia profunda, não 

separa nada do ambiente e reconhece que estamos interligados por processos 

cíclicos dos quais todos/as dependemos para viver. Essa consciência de que os 

processos acontecem de forma interdependente pode ser relacionado com a PW e 

sua base antroposófica que trata da quadrimembração humana e sua comunhão com 

os reinos da natureza. 

Alinhado às orientações da Alfabetização Ecológica, a PW prepara o ambiente 

pedagógico com o objetivo de proporcionar essas vivências de ensino, o espaço é 

preparado de forma que o: 

 
1. Ambiente físico composto de muitas árvores, gramados e edificações 
feitas com materiais que conservam suas propriedades de origem 
(madeira e tijolo à vista). O local onde a escola se situa é retirado do 
centro urbano da cidade; 2. Objetos que conservam suas propriedades 
de origem: brinquedos de madeira envernizada, bonecas de algodão cru, 
acessórios escolares de madeira ou metal; 3. Versos recitados pelas 
crianças que enfatizam características da Natureza (ciclos, ritmos, 
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beleza, importância, inteligência, complexidade etc.); 4. Religiosidade 
que coloca a criança em posição de veneração em relação à Natureza; 
5. Alimentação que conserva a integridade da comida, com preferência 
por alimentos frescos e vivos (OLIVEIRA, 2006, p.100). 

 

O ambiente escolar preparado com esse olhar, proporciona à Escola Waldorf 

que haja, por meio da arte, a construção fundamental na busca de reconhecer o papel 

das emoções no processo de aprendizagem. As atividades que informam a mente e 

envolvem o coração são uma combinação poderosa e eficaz. As pessoas protegem 

aquilo que amam e a arte que imita a natureza é caminho para construir essa 

afinidade. É vital para a humanidade encontrar meios de tornar o mundo um lugar 

interessante e vibrante, carregado de significado para as crianças (MICHAEL, 2006). 

O despertar dessas emoções foi observado em uma escola de PW, onde 

permeada pela arte e pelo contato com a natureza, Oliveira (2006) pôde observar 

atuações comuns a algumas crianças:  

 
1. Criações espontâneas das crianças que representam elementos 
do ambiente natural; 2. Demonstrações de sensibilidade 
(espontâneas) das crianças em relação ao ambiente natural; 3. 
Demonstrações das crianças sobre noção de diversidade; 4. 
Demonstrações de contentamento com presentes simbólicos – 
atitudes não consumistas” (OLIVEIRA, 2006, p. 123). 

 

É fundamental observar, que situação de ensino/aprendizagem de EA 

proporcionou o surgimento desse tipo de manifestação espontânea em crianças e 

como foram expostas às situações de veneração pela natureza. A partir dessa 

consciência o/a educador/a pode visualizar qual o seu papel individual diante da tarefa 

de educar para o futuro imediato. É responsabilidade de todos/as, articular essa visão 

e construir um paradigma curricular para as escolas apoiarem, da melhor forma 

possível, a recuperação de um modo humano autêntico na relação com o mundo 

natural e no enfrentamento de modo direto dos desafios ecológicos existentes 

(HUTCHISON, 2000). 

A presente pesquisa encontrou sentido, também nos pensamentos de 

Hutchison (2000), que apresenta a Educação Holística e/ou Ecológica. Assim como a 

PW, este caminho de ensino traz para a prática pedagógica a noção de espiritualidade 

na busca de significado e propósito no mundo. Ressalta a visão ecológica nos 

fenômenos da natureza que são vistos interligados e interdependentes. O autor indica 

a PW como método de ensino, por apresentar a noção da espiritualidade nas 
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abordagens educativas, e contemplar a visão do ser humano por meio do respeito a 

cada etapa do desenvolvimento da criança, com uma visão sistêmica e ecológica do 

mundo. 

A religiosidade (espiritual, antropológica e cósmica) harmoniza os seres 

humanos com o seu meio ambiente. Essa relação da espiritualidade, que conecta a 

humanidade com a ecologia profunda, é um fundamento na PW e pode ser encontrada 

entre pensadores/as que contribuíram com a EA, como diz Capra:  

 
A ecologia profunda é apoiada pela ciência moderna e, em especial, pela 
nova abordagem sistêmica, mas tem suas raízes numa percepção da 
realidade que transcende a estrutura científica e atinge a consciência intuitiva 
da unicidade de toda a vida, a interdependência de suas múltiplas 
manifestações e seus ciclos de mudança e transformação. Quando o 
conceito de espírito humano é entendido nesse sentido, como o modo de 
consciência pelo qual o indivíduo se sente vinculado ao cosmo com um todo, 
torna-se claro que a consciência ecológica é verdadeiramente espiritual. De 
fato, a ideia do indivíduo vinculado ao cosmo expressa-se na raiz latina da 
palavra ‘religião’, ‘religare’ (‘ligar fortemente’), assim como no sânscrito 
‘yoga’, que significa ‘união (CAPRA, 1982, p. 283). 

 

Smit (2003) diz que quando nos desligamos do espírito, surge o medo e esse 

medo permeia toda a humanidade, pois estamos desligados do espírito, perdidos e 

fragmentados, como gotas individuais em cada um dos corpos. Dessa forma, ao 

pensar no universo, o ser humano acaba sendo preenchido apenas pelo que recebe 

das mídias, de um universo mecânico e material, completamente destituído de 

significado. A coragem é criada através da consciência. Para o autor, por intermédio 

da relação estabelecida com a realidade espiritual, ganhamos inabalável certeza a 

partir do essencial-espiritual. 

No século XXI, é comum que o/a jovem tenha, cada vez mais, a sensação de 

impotência diante da aparente e lenta destruição da natureza. Na idade da juventude, 

existe essa vontade de transformar, de mudar o mundo, ações movidas pela ideologia, 

que antropologicamente é próprio e saudável para essa idade. Essa ameaça 

constante à natureza, com a lenta e constante destruição dos recursos naturais, 

constitui um problema pedagógico, o qual muitas vezes não se vê solução. Isso pode 

levar a uma espécie de paralisia de vontade e resignação geral, principalmente na 

idade em que o futuro está se moldando (RICHTER, 2002). Sendo através da 

manifestação da vontade a forma que o ser humano tem de se aproximar do espírito, 

essa resignação gera um afastamento do/a jovem de sua espiritualidade. 

Nesse espaço educador, repleto de movimento, o aprendizado se dá no social, 



97 
 

no brincar livre, na caminhada, no movimento, observando, preparando algo, 

plantando, colhendo, cuidando do espaço da escola, desenhando, modelando, 

construindo algo, tocando um instrumento musical, costurando etc. A escola pode 

tornar-se o lugar mais importante do mundo, pois o aprender está naquilo que é 

possível fazer, vivenciar, cheirar, manusear, criar e transformar. O transformar com as 

próprias mãos torna os seres humanos mais completos e conscientes de seu poder 

de transformação no mundo. Essas ações práticas geram resultado e os/as jovens 

podem observar a relação de causa e efeito, dando a noção de juízo próprio sobre 

sua capacidade de realização. Vivenciar o que pode e deve ser feito para que haja 

uma transformação da realidade concreta a partir da aplicação da força de trabalho, 

de sua ação no mundo. 

No contexto pandêmico (nos anos de 2020/21), a realidade das crianças que 

frequentam o EF está muito prejudicada. O ambiente doméstico de crianças com 

contextos socioeconômicos privilegiados, muitas vezes não permitem que frequentem 

a cozinha, pois há alguém que cozinha para elas; não tem quintal, pois moram em 

apartamento ou condomínios concretados e; não podem frequentar praças e parques 

para socialização e contato externo, pois suas famílias temem os riscos de 

contaminação. Para crianças que estão em contextos socioeconômicos menos 

favorecidos, a escola é uma oportunidade para ter acesso a merenda. Em ambos os 

casos, a escola proporciona às crianças a oportunidade do convívio social com 

pessoas da mesma idade, com acesso à arte e educação. A escola proporciona um 

aprendizado vivencial e não por meio remoto, como foi imposto pelo isolamento social 

a partir do ano de 2020. Nesse contexto de urgência quanto às demandas da infância, 

a escola virou local de oferta de serviços essenciais. Este espaço sempre foi um lugar 

muito importante para a construção de laços afetivos, convívio social, aprender a 

compartilhar e ceder, defender seu espaço, respeitar os limites do outro. Esse lugar 

grandioso da escola ficou evidente pela falta que esse ambiente fez e tem feito para 

as crianças e jovens durante o período pandêmico de 2020/21. 

Oliveira (2006), ao estudar a relação entre o ser humano e o restante da 

natureza na PW, afirma que, fundamentada na visão de mundo de Steiner, se trata de 

um ensino disposto a ligar os seres humanos aos demais elementos da natureza.  

Na prática pedagógica, este caminho acontece cotidianamente por meio de 

atividades artísticas que valorizam a sensibilidade estética pela natureza; utiliza 

vocabulário com expressões de veneração, respeito e admiração em relação ao meio 
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natural; constroem o conhecimento em evidências quanto a integração e 

interdependência entre sistemas; baseia-se em uma espiritualidade que afirma a 

união entre o ser humano e o cosmos; reforça que valores de satisfação humana não 

são baseados no consumo (OLIVEIRA, 2006).  

Assim como proposto pela EA Vivencial, na PW, o trabalho pedagógico 

acontece na relação entre a estrutura afetiva dos/as professores/as e a dos/as 

alunos/as que a realizam e a usufruem. A experiência pedagógica segue por caminhos 

singelos, com relações humanizadas e expressões espiritualizadas. Prezam pelo 

vínculo com a autenticidade do fenômeno da vida e com a essência do que existe. 

Essa experiência baseada na simplicidade se contrapõe às experiências dependentes 

de recursos que se limitam a mídias digitais para simular a realidade, pois se baseiam 

em vivências sensoriais diversificadas, que fortalecem os vínculos com a realidade 

dos fatos (BACH JUNIOR, 2007).  

 
O engajamento ecológico da Pedagogia Waldorf está diretamente ligado ao 
engajamento ecológico do ser que realiza seus ideais, no sentido de 
unificação com a vida natural e cósmica, com o social e consigo mesmo. Ou 
seja, o espaço escolar Waldorf é a abertura de uma constante revisão, 
reconstrução do estar, fazer e ser do professor, justamente para 
desenvolvimento da relação com a geração emergente. Todo o pensamento 
processual que estrutura a pedagogia está baseado nos princípios da 
metamorfose que regem os processos vivos, as relações orgânicas (BACH 
JUNIOR, 2007 p. 208). 

 

Para a humanidade do futuro evitar o desperdício de parte de seu tempo, as 

crianças precisam ter o sentimento de amor mais forte possível pela Terra e por seus 

feitos. É uma das tarefas da escola fazer com que este conhecimento não permaneça 

apenas teórico e preso no âmbito do cognitivo. O despertar da fantasia, as vivências 

no ambiente natural, o esforço da observação, dedicação aos registros e também a 

compreensão através do pensar das leis da natureza, podem vir a ser um passo 

necessário para que as pessoas realmente se sintam ativas, pertencentes à Terra 

(HEITER, 2006). 

A EA, por muitas vezes acontece esporadicamente no âmbito de qualquer tipo 

de pedagogia. A humanidade está diante de um problema concreto e prático: concreto 

pois a EA ainda parece um paradigma num mundo inviável, economicamente 

insustentável no futuro; e prático quando se trata do ambiente da educação, toda 

voltada para questões pragmáticas, onde as famílias, em geral, se preocupam com o 

que é um “conhecimento útil” e “não útil”, sendo o útil apenas o que vai usar para 
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passar no vestibular e encontrar um bom emprego. 

Dessa maneira, a escola no século XXI se apresenta como resultado de 

processos culturais que fragmentaram a ciência (mecanicista) e a vida humana 

(materialista). Essa fragmentação é visível na separação entre o aprender e o 

trabalhar, a sociedade industrial/urbana e a vida rural. A escola se tornou um lugar 

onde as crianças são alienadas da vida prática e sua motivação aos estudos se 

resume à necessidade de passar nos exames e serem aceitos na sociedade no futuro 

como mão de obra. Isso é extremamente prejudicial às crianças pois, nesta idade não 

se projetam no futuro, elas vivem no presente percebendo-se diretamente como seres 

espirituais e sensoriais (GUTTENHÖFER, 2014).  

Diante das demandas contemporâneas de reconexão do ser humano com os 

demais reinos da natureza, o pensamento antroposófico de Steiner contém 

correspondências com as ideias de alguns/mas pensadores/as sistêmicos/as 

contemporâneos/as – assim como são descritas a seguir por Capra (1982): 

 
A Terra é, pois, um sistema vivo; ela funciona não apenas como um 
organismo, mas na realidade, parece ser um organismo Gaia, um ser 
planetário vivo. Suas propriedades e atividades não podem ser previstas com 
base na soma de suas partes; cada um desses tecidos está ligado aos 
demais, todos eles interdependentes; suas muitas vias de comunicação são 
altamente complexas e não-lineares; sua forma evoluiu durante bilhões de 
anos e continua evoluindo. Essas observações foram feitas num contexto 
científico, porém transcendem largamente o âmbito da ciência. À semelhança 
de muitos outros aspectos do novo paradigma, elas refletem uma profunda 
consciência ecológica, que é, em última instância, espiritual (CAPRA, 1982, 
p. 278-279). 

 

Apesar da Antroposofia não citar diretamente a problemática ambiental como 

tema e a EA não ser uma disciplina específica, existe uma aproximação de “Arte de 

Educar” da PW com referências trazidas por alguns/mas pensadores/as 

contemporâneos/as da EA. Isso pode ser observado quando apresentam o 

pensamento sistêmico, a visão holística do Universo, a sensibilização e a consciência 

humana quanto a espiritualidade. 

A atual conjuntura das questões ambientais e ecológicas no século XXI não 

foram abordadas por Steiner na criação da primeira Escola Waldorf, tampouco deixou 

diretrizes diretas para que algo como a EA aconteça. Diferente disso, de toda a base 

deixada como legado, há muita coisa na PW que está em aberto, oferecendo liberdade 

para cada educador/a pensar e agir por si próprio. Cada um/a pode olhar para o 

problema de sua época, indagar, elaborar e resolver a questão usando o que foi 
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deixado como inspiração nessa construção. Ao olhar criticamente para o próprio 

contexto, o/a educador/a pode entender quais são as necessidades do lugar onde se 

vive e elaborar formas de atuar para melhorar seu entorno, ou seja, todos os seres 

humanos carregam em si a possibilidade de estarem ativos nesse papel de 

transformação.  

O problema do antropocentrismo apresentado pelos/as pesquisadores/as em 

EA não é muito claro na Antroposofia, tampouco na PW. Porém, há grande confusão 

com relação a esse tema por quem está fora do movimento antroposófico. Isso 

acontece devido ao fato de que Steiner deu grande ênfase à transformação do mundo 

e dos indivíduos através da consciência do Eu humano, centralizando essa 

capacidade de transformação no íntimo do ser em desenvolvimento. Porém, isso é 

diferente do antropocentrismo criticado pelos/as educadores/as ambientais. Quando 

Steiner enfatiza a importância da transformação do mundo através do Eu humano, 

não é através da perspectiva solipsista23 que acabou sendo consequência de um 

cartesianismo no mundo, o antropocentrismo com uso inescrupuloso dos recursos 

naturais, sem pensar no bem estar do próximo, apenas no bem estar pessoal. A 

antroposofia engana aos que têm uma abordagem superficial sobre a PW, e acham 

que parece antropocentrismo, pois o ser humano sempre é colocado no centro. Porém 

este ser humano em evolução é uma individualidade em diálogo, em troca, em 

aprendizado, em respeito e veneração por toda a obra de criação.  

Quando falamos em PW ou na imagem antropológica a visão é muito mais 

ampla, o problema da consciência é muito mais vasto e existe o desafio de integração 

do indivíduo na sociedade. Assim como está previsto na EA, principalmente na EA 

Crítica, mesmo que não seja obrigatório no ensino formal e tampouco se concretize 

na maioria das escolas, possui grande potencial transformador de cidadãos/ãs 

críticos/as, consumidores/as conscientes, praticantes da fraternidade, entre outros.  

A humanidade está no processo de revisar a função da escola, promotora de 

cultura, de visão crítica da realidade, de oportunidade de compartilhar a vida com 

todos/as os/as outros/as, da ampliação e compreensão da sua centralidade nos laços 

sociais e de sua condição como serviço essencial. Dessa forma, a escola como 

 
23 Solipsismo - Doutrina segundo a qual a única realidade existente é o eu e suas sensações, sendo os 
demais elementos (seres humanos, animais e coisas) vistos como meros participantes do seu mundo. 
Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/solipsismo 
Acesso em: 15/02/2021. 
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espaço educador, acontece não apenas para cumprir currículo, mas para ser uma 

oportunidade de troca de saberes e de experiências, de fortalecimento de vínculos 

pessoais e sociais, de resistência criativa, de solidariedade com toda a comunidade 

escolar e de verdadeiro encontro com a espiritualidade. 

Atividades de EA são possibilidades de construção de aprendizado (curricular 

e para a vida) dentro e fora da sala de aula. Podem fazer com que tudo e todos/as no 

ambiente escolar sejam educadores/as e dotados/as de múltiplas funções. Cada 

espaço compõe uma oportunidade de interação e transformação a partir de escolhas 

e atitudes individuais. Um/a a um/a, em suas potencialidades e capacidades podem 

trocar conhecimento. Cada um em sua função e com olhar atento e afetuoso pode 

contribuir com aulas práticas em sua especialidade. Dessa maneira, a escola possa 

vir a ser um local de amplo ensino e aprendizagem, como agente de mudança e 

interação socioambiental. 

 

5.2  AGRICULTURA PEDAGÓGICA 

 

Durante o estudo, foi possível perceber que há uma relação direta da EA com 

as atividades de Agricultura Pedagógica. Associado ao cuidado com a terra está a 

salutogênese e a consciência com relação a nutrição e a qualidade da alimentação. A 

exemplo disso, o currículo da PW recomenda que o/a professor/a produza pães com 

os/as alunos/as durante todo o jardim da infância (Educação Infantil) e no 3º ano 

(Ensino Fundamental), durante a Época do Plantio de Cereais. É notável a 

grandiosidade dessas práticas pedagógicas, porém, de forma pontual não são 

suficientes para despertar a consciência quanto a origem e qualidade “envolvendo 

cultivo e integralidade do alimento, de forma a incluir a integração entre universo, 

natureza, organismo agrícola e ser humano” (GHELMAN, 2019, p. 37).  

Diante do contexto que a atividade de plantio é inserida no exemplo acima, a 

PW pode vir a contribuir para mudar uma visão reducionista da horta escolar, dialogar 

com as orientações curriculares e problematizar essa questão quanto a abordagem 

curricular e atuação do corpo docente. 

Na busca de viabilizar práticas pedagógicas contínuas e cotidianas de 

aproximação do ser humano com o restante da natureza, surgiu o tema Agroecologia. 

Esta abordagem dialoga com a EA no ambiente escolar, pois tanto a Agroecologia 

como a EA são abordagem holísticas, que integram princípios ecológicos, sociais e 
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econômicos (PORTUGAL et al., 2017). As hortas escolares agroecológicas promovem 

uma percepção sistêmica do mundo, aproximando toda a comunidade escolar da 

relação entre agricultores/as, agricultura, meio ambiente, saúde e hábitos alimentares. 

Essa convivência com a terra, oferece ao cotidiano escolar o exercício do pensamento 

complexo com práticas de ensino e aprendizagem transdisciplinar, cotidianas e 

possíveis em todos os níveis de ensino. A antroposofia coloca a serviço da PW os 

princípios da Agricultura Biodinâmica, que assim como a Agroecologia é uma forma 

de agricultura de base ecológica com grande potencial de ser aplicada no cotidiano 

das escolas de PW. 

A atividade prática em aulas de Agricultura também corresponde à EA 

Vivencial, criada por Cornell (1996), por ser uma forma de fazer EA que aproxima o 

ser humano da conscientização pela sensibilização alcançada por meio das vivências. 

Afirma que o contato com o ambiente natural proporciona uma relação individual e 

coletiva de pertencimento, de união com a natureza e gera empatia por todas as 

formas de existência. Essa proposta tem correspondência com a PW por priorizar 

contato direto com o ambiente natural como forma de fortalecer o vínculo entre o ser 

humano e a natureza. 

A crescente apatia dos/as jovens, pode ser superada pela atividade concreta e 

engajada, como por exemplo, atividades de Agricultura nos quintais da escola e 

entorno. Nesse tipo de atividade os/as estudantes vivenciam, diariamente, o que as 

plantas requerem e que, para ter como resultado uma farta colheita, é necessário ter 

plena dedicação. Esse vivenciar dos ciclos da natureza e o gerar de uma nova vida 

exige dos/as jovens uma colaboração natural e uma atitude de corresponsabilidade 

(RICHTER, 2002). 

Em geral, as vivências de Agricultura são compostas por atividades repletas de 

ação prática e significado. As crianças têm a oportunidade de, no dia a dia, se 

aproximar da conexão com a natureza e, a partir do trabalho com a terra, vivenciar a 

saúde do solo e do alimento humano, sentir o bem-estar e a presença divina no 

alimento de cada dia. A atividade anímica gerada quando a criança está fazendo na 

terra o trabalho com as mãos, com pleno sentido, com ação no sistema metabólico 

motor, é importante, pois conecta a alma humana a essência da vida e espiritualiza, 

proporcionando significado, movimento interno intenso, atividade sanguínea, 

deixando a criança corada, registrando memória muscular e proporcionando 

aprendizagem plena de significado a partir do exercício da vontade. 
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Capra (2003) referiu-se à experiência do Centro de Ecoalfabetização na 

Califórnia que, no ato de plantar uma horta e usufruir de sua produção no preparo de 

refeições na escola é possível experimentar, de forma ampla, o pensamento sistêmico 

e os princípios da ecologia profunda na prática. O autor afirma que por meio da horta 

é possível restabelecer a conexão das crianças com os fundamentos da alimentação 

e com a essência da vida. Através da horta, aprende-se sobre os ciclos de produção 

de alimentos, desde o plantio, cultivo, colheita, compostagem e reciclagem até o 

preparo e consumo. Esta prática demonstra que a existência da horta está inserida 

em sistemas maiores. A mesma proporciona o entendimento de como os ciclos dos 

alimentos interagem com o ciclo da água, o ciclo das estações, e assim por diante, 

demonstrando que todos os seres são filamentos da mesma rede planetária da vida 

(CAPRA, 2003).  

Oliveira (2006) observou durante atividades de cultivo do trigo em uma sala de 

terceiro ano (crianças entre 9 anos) de uma Escola Waldorf que, com o cultivo do 

cereal, os/as alunos/as puderam vivenciar e reconhecer os ciclos da natureza no 

cotidiano escolar. Ao trabalharem com os ritmos e suas qualidades cíclicas, puderam 

entender por meio do pensamento, do sentimento e da vontade, as relações 

envolvidas na atividade de produzir do cereal ao pão. Nesse exemplo, é possível 

perceber o quanto a PW está́ integrada ao pensamento sistêmico e o entendimento 

do mundo por meio de suas interações, relações e integração entre sistemas que 

compõem as partes do todo como uma estrutura organizada. A interação com o todo 

complexo, faz com que tudo que é empregado pelo ser humano com vida, força de 

vontade com sentido, gera um fluxo de produção de energia, e essa força também se 

torna anímica no organismo humano. Dependendo da forma que essa energia é 

gerada pode-se ganhar calor ou perder calor.  

Outro ponto a ser destacado é que nas escolas de PW, normalmente não há 

cantina com comercialização de lanches prontos e quando há, o que é oferecido, é 

cuidado para priorizar produtos integrais e pouco processados. Além disso, há uma 

orientação para que as famílias evitem produtos industrializados no lanche das 

crianças, reforçando a importância do consumo de alimentos frescos e produzidos em 

casa. Essa orientação às famílias para escolhas saudáveis na alimentação, 

direcionam a qualidade do lanche enviado à escola para as crianças, sugerindo que 

os itens produzidos de forma mais natural. Porém, nem todos os adultos (pais/mães 

e professores/as) possuem formação individual no assunto alimentação e apesar das 
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orientações feitas pela escola quanto a priorizar alimentos orgânicos, biodinâmicos, 

agroecológicos, produzidos de forma caseira, ainda há quem não opte por esse 

caminho. Talvez essas escolhas sejam feitas por desinformação e inconsciência de 

que ao optar por esses alimentos, é incentivada uma cadeia tóxica de produção que 

gera consequências na imunidade do próprio corpo e de todo o planeta. 

Destaca-se que o assunto imunidade humana, alimentação saudável, nutrição 

humana, uso de agrotóxico, consumo Organismos Geneticamente Modificados 

(OGM) não é abordado de forma direta. Dessa forma, mesmo com as orientações 

dadas pela escola, há casos de alunos/as e familiares que apresentam características 

que revelam possíveis impactos na fisiologia humana (como diabetes e obesidade 

infantil). 

 
A visão antroposófica amplia a visão de que o que nos alimenta não são 
apenas as substâncias, mas a energia vital liberada na digestão dos 
alimentos que são armazenados pela fotossíntese. A física quântica aplicada 
à alimentação mostra que as partículas e ondas são a mesma realidade, 
corroborando esta visão (GHELMAN, 2019, p. 37). 

 

A consciência da origem dos alimentos mostra sentido nessa relação de 

humanos com a terra. Dependendo da qualidade da origem dos alimentos, eles 

podem gerar ou perder calor, gerar ou perder vitalidade dos órgãos vitais humanos e 

da Terra. Bonilla (2001) ao estudar a aplicação da Agricultura Biodinâmica24 no 

ambiente escolar afirma: 

 
A percepção holística aplicada a agricultura (biodinâmica) significa que a 
linha diretriz do trabalho não passará pelos objetivos cruamente imediatistas 
e individualistas (...) e sim por uma abordagem de conjunto inter, multi e 
transdisciplinar (BONILLA, 2001, p.166). 

 

De maneira geral a PW atua no desenvolvimento cognitivo e anímico, com 

ênfase no desenvolvimento da vontade. Por isso o ritmo é tão importante e muito do 

que se faz acontece cotidianamente. Porém, atividades relacionadas ao trabalho na 

 
24 Agricultura Biodinâmica: esse termo foi criado por Rudolf Steiner e compartilhado no curso agrícola 
de “Fundamentação da Ciência do Espírito para a prosperidade da agricultura”, ao longo de oito 
conferências ministradas em Koberwitz, em 1924. São três os elementos fundamentais que distinguem 
esta das demais vertentes de agricultura orgânica: (i) o conceito de “Organismo Agrícola” e a interação 
harmoniosa entre as diversas atividades da propriedade; (ii) o uso de preparados biodinâmicos para 
adubar o solo e as plantas e; (iii) a consulta do Calendário Astronômico-Agrícola para determinar as 
etapas de manejo orientada pela movimentação, principalmente da Lua (STEINER, 2001).  
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terra, Agricultura, tem frequentemente, acontecido de forma esporádica. A exemplo 

disso está o plantio dos cereais que normalmente acontece apenas no 3º ano e a 

horticultura que é recomendada a partir dos 12 anos, mas acontece com frequência 

apenas no 6º ano. Realidades como esta, colocam a prática educativa diante de 

alguns impasses, sendo que um deles é o tempo disponibilizado para acontecer a 

educação escolar.  

Aprisionada pela grade curricular e pela necessidade de encaixar o conteúdo 

de todas as matérias no horário proposto, a prática pedagógica tem acontecido 

pressionada pelo currículo. Com a questão ambiental e ecológica, não é diferente, 

pois também faz pressão diante da necessidade que aconteça. Nota-se aqui um 

impasse concreto da educação: Quais são os espaços de aprendizagem das 

crianças? Por que a criança está na escola por esse período? Como vai ser dividido 

esse tempo de escola? O que priorizar no processo de aprendizagem? Quem decide 

o que e como será ensinado? Isso gera um gargalo limitante, pois é possível idealizar 

uma EA, o problema está em torná-la factível, realizá-la. Esse dilema é vivido também 

na PW, diante de todas as suas demandas curriculares. 

Guttenhöfer (2014), um antropósofo, que atuou a maior parte de sua vida como 

pedagogo no século XX, propôs algo diferenciado no modo de fazer PW. Com um 

olhar atento para a infância do século XXI, ao ver a crescente ameaça que a grade 

curricular gera à capacidade de movimento das crianças, o autor alertou, apontando 

uma série de mudanças necessárias para reverter essa realidade. Com ênfase em 

vivências por meio do fazer, da ação prática e concreta, sugere a “Pedagogia da Ação” 

ou “Pedagogia do Fazer” para acionar esse querer enquanto as crianças aprendem. 

Ele aborda o tema desenvolvimento sustentável de forma ampla, não apenas quanto 

ao ambiente natureza, mas o ambiente humano, o desenvolvimento humano que está 

sendo colocado em risco diante das demandas da contemporaneidade 

(GUTTENHÖFER, 2014). 

A partir dessa ideia, a prática pedagógica necessitaria estar alinhada aos 

conhecimentos que as crianças precisam adquirir, que ainda serão úteis na vida 

adulta. Ao visitarmos o currículo do nível básico de ensino – Educação Infantil e 

Ensino Fundamental – é notável a necessidade de revê-lo na intenção de transformá-

lo de acordo com as demandas de uma sociedade, cada vez mais dependente de 

meios virtuais e distantes da ação concreta. Para essas etapas de ensino, a PW 

orienta que o trabalho e o brincar andem juntos. É orientado que o mundo seja 
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revelado às crianças através de imagens, os/as alunos/as e professores/as buscando 

construir uma comunidade com sentido de fraternidade, sem estimular a competição.  

Como exemplo de abordagem prática na educação, a pedagoga Nuttall (2008), 

em sua prática como educadora, decidiu que o jardim da escola poderia ser uma sala 

de aula ao ar livre. Proporcionou atividades de interação das crianças com o ambiente 

natural através da construção de sistemas agroflorestais. Com esse formato de aula, 

a autora afirma que os/as estudantes são beneficiados/as das experiências, do 

desenvolvimento do conhecimento sobre o ambiente e o papel social de cada um 

nessa construção. Segundo a autora, esse processo deve considerar e incentivar a 

participação ativa de todos nas decisões, pois gera entendimento de que os meios de 

vida escolhidos individualmente afetam o futuro de toda a humanidade (NUTTALL, 

2008). 

Nesse contexto, a PW oferece à infância e à adolescência muito mais do que 

informação e o seu modo de transmitir conhecimento, não é uma transmissão 

qualquer de conhecimento, pois traz em si um aspecto qualitativo. Porém, no século 

XXI é percebido um crescente enfraquecimento da vontade nos seres humanos, 

evidente nas crianças e adolescentes, principalmente aos/às que nascem e crescem 

em um ambiente onde a vida acontece com conforto, praticidade e abundância de 

ferramentas digitais. Para remediar esse quadro, Guttenhöfer (2014) idealiza que a 

escola aconteça em um sítio, local onde as crianças passam o dia todo vivenciando e 

contribuindo com inúmeras atividades primordiais humanas. De um lado, um entorno 

integro para a autoeducação da criança e, de outro, um espaço que apoia e nutre 

os/as agricultores/as. Não se trata de uma fazenda para aprendizes, mas de um sítio 

onde as pessoas se dedicam à agroecologia e agricultura biodinâmica, a fim de 

recuperar as forças juvenis da própria terra. Para esse trabalho não é necessária 

nenhuma instrução direta, mas a integração das crianças nos processos e a 

convivência com o fluxo volitivo dos adultos (aprendem por imitação). As salas de aula 

são diversificadas nesse ambiente, sendo as salas internas e ambientes externos 

mesclados como um respirar.  

Em experiência feita com o curso de Agrossilvicultura para os/as alunos/as do 

décimo ano escolar da Escola Waldorf Aitiara em Botucatu-SP, Franco et al. (2020) 

nos revelam que:  
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O ‘lidar’ com a terra, plantar, colher e comer o que colheu propiciou que esses 
jovens tivessem um olhar diferente para a agricultura, que percebessem na 
confecção e aplicação dos Preparados Biodinâmicos que existem forças 
invisíveis atuando e que isso volta para nós como alimentos mais saudáveis, 
que podem ajudar a saciar a fome do mundo sem degradar o solo e 
envenenar a vida (FRANCO et al., 2020, p. 5). 

 

O difícil desse ideal é imaginar onde, de fato, isso será realizado. Pois 

afirmando isso, as escolas Waldorf podem ser pressionadas pelo fato de muitas delas 

estarem em ambientes urbanos e não terem como adotar as recomendações 

oferecidas por essa abordagem rural sugerida pela Pedagogia do Fazer.  

Mesmo com essa preocupação com as escolas urbanas, é importante olhar 

que a proposta se apresenta em um contexto de urgente preocupação com a 

educação da vontade. Por isso, a indicação do ambiente de um sítio, com toda a sua 

demanda pelo fazer, seria a condição ideal e possível de adaptações. Ao pensar em 

um sítio, é fácil visualizar que nesse tipo de espaço, projetos práticos são mais fáceis 

de serem implementados. Podendo gerar tarefas onde o aprendizado da criança 

acontece em um fluxo vivo e coletivo junto com adultos, com convivências por meio 

de uma integração espontânea nas atividades cotidianas. Essa transformação seria 

para que escolas se tornem lugares onde as crianças brincam e trabalham para 

desenvolver sua imaginação, vivam sem pressão e medo, sejam felizes e saudáveis 

ao mesmo tempo que aprendem com professores/as e alunos/as trabalhando e 

aprendendo juntos/as. (GUTTENHÖFER, 2014).  

Mas como a maioria das escolas está longe desse ideal, podendo no máximo 

construir uma pequena horta, fazer um minhocário, compostagem e até cuidar de uma 

praça no entorno, gera uma importante reflexão: A demanda por EA no século XXI 

tornou algo da PW obsoleto? O que no currículo e no modo de transmissão do 

conhecimento, que foi proposto para essas escolas no ano de 1919, não serve, 

precisa ser ressignificado ou efetivamente aplicado? Isso torna essa abordagem que 

prioriza o aprendizado por meio do fazer, ao mesmo tempo, pertinente e discutível. 

Uma das ênfases da Pedagogia do Fazer é que quanto ao trabalho pedagógico 

direcionado ao fazer, ao estímulo do querer, ainda se desconhece seus resultados no 

futuro. O oposto disso é o fato de que as crianças pequenas, já podem ter acesso a 

informação utilizando meios tecnológicos, isso também não há como prever as 

consequências futuras.  

O trabalho pedagógico direcionado ao fazer, ao estímulo do querer é parte do 
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que é orientado pela PW, sendo esse nome Pedagogia do Fazer, uma provocação 

para as escolas Waldorf repensarem a forma que estão aplicados essa pedagogia 

que é muito do fazer. Dessa maneira, o alerta trazido por Guttenhöfer (2014) vem 

como uma oportunidade para lembrar, despertar, para a necessidade de se fazer 

aquilo que já está claramente proposto, porém, nem sempre está sendo aplicado no 

dia a dia das escolas. 

Apesar das orientações curriculares, os motivos para não acontecerem as 

atividades que estimulam o exercício da vontade no ambiente escolar são diversos. 

Essas atividades caracterizadas como “fazer” pelas práticas sugeridas por 

Guttenhöfer (2014) tem aplicação comprometida, muitas vezes, pela falta de formação 

de professores/as, limitada estrutura física das escolas e falta de consciência por parte 

de toda a comunidade escolar sobre a importância dessas ações para a formação da 

individualidade das crianças e jovens durante sua formação escolar.  

Diante dessa constatação, é possível perceber uma relação entre a Pedagogia 

do Fazer e a EA. Os dois temas estão adormecidos nas formações de professores/as 

e na maioria das escolas de PW e dessa maneira, são sujeitos a críticas e sugestões 

como oportunidades de melhorias. Ao olhar o contexto das escolas de PW, a maioria 

delas á em ambiente urbano, dessa forma, o ideal trazido por Guttenhöfer (2014) de 

que, a escola deveria ser uma fazenda, acaba excluído e impondo um modelo 

impossível de ser replicado em muitos dos contextos. Por isso, é preciso ter cuidado 

na forma de abordar essas necessidades, que apesar de serem temas urgentes ao 

se pensar as atuais demandas da infância, ao polarizar pode-se causar rejeição, 

dificultando a abertura da comunidade escolar para acolher essa nova abordagem 

para as ações práticas e conscientes das questões ambientais. 

Oliveira (2006), ao estudar uma escola Waldorf, apresentou alguns fenômenos 

observados durante a atuação dos/as professores/as em classes de 2º e 3º ano do 

Ensino Fundamental: 

 
1. Orientação do cultivo da terra acompanhado de histórias que enfatizam 
o respeito a ela e valorizam o trabalho do agricultor; 2. Orientação de 
pintura em aquarela como representação de cenas do ambiente natural; 
3. Orientação para exercícios de contemplação em que se procura 
observar as coisas sem conceituar – (despir-se de conceitos para se 
aproximar da natureza dos objetos); 4. Trabalho com “imagens” da 
Natureza em práticas cotidianas e em atividades escolares enfatizando-
se o respeito para com ela; 5. Incentivo e orientação para a prática de 
“fazer em casa” ao invés de comprar pronto; 6. Provimento de acesso a 
materiais que conservam suas propriedades de origem e a vivências 
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sensoriais que permitem o conhecimento dos materiais providos 
diretamente da Natureza; 7. Provimento de conhecimentos práticos e 
teóricos que permitem às crianças entenderem como os produtos que 
elas possuem em suas casas chegaram até ali e que caminho 
percorreram (OLIVEIRA, 2006, p. 114). 

 

Todas essas práticas vinculadas ao cultivo de uma horta relacionam-se com 

conhecimentos disponibilizados, despertam a consciência sobre a importância da 

agricultura orgânica, o senso de pertencimento ao lugar, saúde, nutrição e a noção de 

crescimento e desenvolvimento dos organismos vivos (CAPRA, 2003). O autor 

enfatiza que tal atividade oferece condições para vivências específicas que não 

poderiam acontecer em aulas expositivas. E afirma:  

 
(...) uma das coisas mais interessantes sobre a horta é que estamos criando 
um espaço mágico para crianças que jamais teriam acesso a um lugar como 
este, nem a oportunidade de travar contato com a terra e com as coisas que 
crescem. Você̂ pode ensinar tudo o que quiser às crianças, mas estar ali, 
plantando, cozinhando e comendo, essa é uma ecologia que toca o coração 
e se tornará importante para elas (CAPRA, 2003, p. 28). 

 

O fato é que existe uma demanda no século XXI que é uma demanda da 

infância, uma ameaça na vontade da criança, independente do tema ser ou não a 

proximidade das crianças da natureza. Entende-se que a solução da questão 

ambiental e ecológica não passa apenas pelos aspectos do querer, mas também pelo 

pensar e pelo sentir. Isso pode ser observado no fato de que, mesmo se uma pessoa 

for criada no campo, isso não oferece a ela uma consciência crítica, não 

necessariamente uma pessoa que nasceu no campo desenvolve a necessidade do 

entendimento do que é viver em sociedade e estar integrado ecologicamente. Ao 

contrário, podendo até ser totalmente alheia às problemáticas que envolvem estas 

questões. Isso mostra que pode haver uma parcialidade nesse tipo de proposta que 

deve ser atentamente avaliada e ponderada pedagogicamente. 

Diante dessa preocupação com a infância, Hutchison (2000), trata sobre a 

importância de trabalhos com agricultura na escola, no contexto da Educação 

Holística e Ecológica e alerta:  

 
Pergunte às crianças urbanas de hoje de onde veio o alimento que 
consomem e muitas provavelmente terão dificuldade em traçar a cadeia 
alimentar além do supermercado local. Essa incapacidade de relacionar os 
alimentos que se recebe à sustentação oferecida pela comunidade da Terra 
como um todo é sintomática de uma cultura que, em grande parte, perdeu o 
contato com sua dependência do mundo natural. Em um esforço para 
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combater essa perda, a jardinagem nas escolas pode funcionar como uma 
atividade central na primeira ou na segunda infância (onde possível, 
sazonalmente) e oferecer tanto às crianças como aos professores uma 
abordagem interessante e participativa à educação sobre a natureza 
(Hutchison, 2000, p. 144). 

 

No ser humano, a vontade se expressa em um querer desenvolver o trabalho. 

Isso faz com que a memória surja por meio das imagens dessas vivências. Gerando 

uma atividade cognitiva que promove um despertar da consciência quanto a relação 

do/a estudante com a terra. Essa relação é impulsionada pela vida, por meio do 

contato social na hora de produzir alimento e se alimentar. Ao vivenciar os hábitos de 

cuidado com a terra e respeito com a própria alimentação, esses valores são 

consolidados no ambiente escolar. Passam então, a influenciar o estilo de vida dos/as 

estudantes e suas famílias. Observando essas mudanças de comportamento, é visível 

que ainda há esperança de uma transformação social. Nesse contexto destaca-se o 

importante papel que o/a professor/a ocupa com sua missão de educador/a. 

Esse/a educador/a consciente de que a força de vontade da criança requer 

atividade, pode observar que, lavradores/as e artesãos/ãs, que trabalham de forma 

produtiva – cultivando a terra e trabalhando com suas mãos – estão excluídos da 

educação. Enquanto isso, o/a professor/a, que tem como tarefa gerar oportunidades 

de aprendizado, é uma pessoa que foi separada do trabalho produtivo e remunerado 

pela sociedade para se concentrar exclusivamente na educação das crianças. Dessa 

maneira, as crianças também são despojadas de todo o trabalho para estarem livres 

para aprender, na maioria das vezes, no espaço fechado de sala de aula 

(GUTTENHÖFER, 2014). 

Tendo essa pesquisa acontecido em um contexto antes e durante a pandemia 

de COVID-19 foi possível notar que, desde antes da necessidade de isolamento 

social, atividades de movimento e a abordagem ambiental já eram urgentes no 

contexto escolar. Em especial, no currículo proposto pela PW já era notável o 

potencial para se trabalhar as questões ambientais no dia a dia da escola. Com a nova 

realidade imposta pela pandemia, fica evidente o quanto ainda está por vir. A 

necessidade de se trabalhar fora de sala e explorar os ambientes externos para a 

abordagem dos conteúdos curriculares mostra o quanto os/as professores/as estão 

despreparados para atuar nessa realidade de ambiente externo. Diante desse desafio, 

aparece o medo de se abrir para a sala de aula ao ar livre e as principais limitações 

se esbarram em questões climáticas (frio, calor, vento, chuva), presença de insetos, 



111 
 

falta de estrutura (lousa, mesas e cadeiras), entre outros. Isso mostra o quão urgente 

é a necessidade de se trabalhar a formação de professores/as para atuar nesse 

contexto. É evidente que os/as educadores/as não possuem formação de vida, 

acadêmica, para trabalhar questões ecológicas, visto que para a maioria desses/as 

profissionais a sala de aula é o núcleo do trabalho pedagógico e é muito difícil aceitar 

que o processo educativo aconteça em ambientes externos, de forma cotidiana. 

É importante notar que durante as entrevistas os/as educadores/as e 

formadores/as entrevistados demonstraram não ter consciência dessa lacuna na 

formação de professores/as para abordar questões ambientais em suas práticas 

pedagógicas. Ao que parece, os/as formadores/as de professores/as entendem que 

a formação oferecida aborda todos os aspectos importantes para preparar os/as 

profissionais para um espaço educador Waldorf. Como pode ser observado, não 

verbalizaram a necessidade de abordar questões ambientais ao longo das formações, 

tampouco a oportunidade de ampliar a oferta dessas práticas no cotidiano escolar. 

 

5.3 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Foram sete (7) entrevistados/as para esta pesquisa, todos/as pedagogos/as 

(alguns com segunda formação), com idade variando entre 40 e 70 anos, atuantes em 

escolas Waldorf urbanas e periurbanas. 

Cada qual respondeu a treze (13) questões abertas. Neste subitem, serão 

trazidos trechos extraídos de suas entrevistas, a cada tema, ao mesmo tempo que se 

busca discutir e analisar as correspondências entre suas respostas entre si e as 

indagações desta pesquisa. 

No contexto desse estudo, quando os/as entrevistados/as deram suas 

definições pessoais sobre EA e foi possível constatar uma forte tendência de uma 

concepção de meio ambiente Abrangente25, segundo Rodrigues e Malafaia, 2016.  

Observa-se que para a maioria dos/as entrevistados/as, na PW, a EA é 

entendida como transversal, holística, integradora, presente em todos conteúdos e 

 
25 Categoria Abrangente de concepção de meio ambiente: "Define o meio ambiente de uma forma 
mais ampla e complexa. Abrange uma totalidade que inclui os aspectos naturais e os resultantes das 
atividades humanas, sendo assim o resultado da interação de fatores biológicos, físicos, econômicos 
e culturais" (RODRIGUES E MALAFAIA, 2016, p. 46). 
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propostas e enfatizada em alguns projetos específicos. Assim, ela está presente de 

forma integrada e perpassa por vivências, aprendizado, afeto e integração.  

Podemos perceber essa realidade a partir do quadro e trechos apresentados a 

seguir: 

 

Quadro 3 - O que é Educação Ambiental? 
QUESTÃO 1. O que é Educação Ambiental para você? 
a. Agir em unidade ser humano e ambiente sistêmico e global, Mãe Terra.  

(Entrevistado/a 1)  
b. Estar vinculado, cuidar, conhecer, reverenciar, se ligar, viver em equilíbrio. 
(Entrevistado/a 4) 
c. Tema transversal que permeia o trabalho pedagógico. (Entrevistado/a 3) 
d. Desenvolvimento da relação consciente e afetiva através de vivência proporcionada 

conscientemente pelos adultos/as aos/às alunos/as. (Entrevistado/a 2) 
e. Considera todo o entorno do espaço educativo, desde a natureza, até a questão social, cultural. 

(Entrevistado/a 5) 
f. Coloca o ser humano em contato com os reinos da natureza, lhe possibilitando assumir 

responsabilidade pelos mesmos. (Entrevistado/a 7) 
g. Percepção como partícipes do meio ambiente que está fora, mas que tem todo um vínculo com 

eles/as. (Entrevistado/a 6) 
 

Para os/as participantes, o meio ambiente é compreendido não apenas como 

interações complexas, sociais, biofísicas, políticas, filosóficas e culturais. Além disso, 

incluem elementos éticos e espirituais e parecem incorporar questões que permeiam 

a totalidade do assunto e demonstram a compreensão do lugar do ser humano na 

totalidade. EA é o desenvolvimento da relação consciente e afetiva. “A vivência 

proporcionada pelo docente aos alunos, envolvimento com o ambiente a partir de uma 

consciência do adulto” (Entrevistado/a 2). 

Fica evidente que a EA pode fazer parte de uma realidade da escola preparada 

e planejada conscientemente pelos/as adultos/as para as crianças e toda comunidade 

(escolar e de entorno). Aparece como sendo de grande importância que a comunidade 

escolar se envolva nessas ações e não apenas professores/as e alunos/as. 

 
(EA) é uma educação que leva em consideração todo o entorno desse espaço 
educativo, desde a natureza, até a questão social, cultural. Então EA é a 
educação que leva em consideração o meio ambiente que a educação 
acontece (Entrevistado/a 5). 

 

Quanto ao significado da EA na PW constata-se lacunas na Escola Waldorf 

quanto à formação crítica e política de alunos/as, professores/as e toda comunidade 

escolar no reconhecimento dos problemas ambientais globais. Isso pode estar 
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diretamente relacionado ao fato de que, na base antropológica orientada por Steiner, 

apenas por volta dos 14 anos de idade que um indivíduo tem capacidade de formular 

juízos a respeito do mundo. Assim como, não se deve oferecer a ele juízos prontos 

(heterônomos), mas apenas vivências e experiências que lhes permitam formar seus 

próprios julgamentos no futuro. “Uma vez que a atividade crítica e política depende da 

formulação de juízos, ela é impossível com crianças de 8 e 9 anos do ponto de vista 

desta teoria” (OLIVEIRA, 2006, p. 131). Outra possibilidade é que na PW evita-se 

transmitir aos alunos/as a ideia de preservação e conservação ambiental “já́ que, 

segundo a teoria Antroposófica, o Ambiente deve ser considerado como um bem em 

si mesmo e deve ser preservado e/ou conservado em qualquer situação” (OLIVEIRA, 

2006, p. 131).  

Porém, ao pensar na Escola Waldorf com toda a comunidade escolar, de 

acordo com sua metodologia de ensino, os/as alunos/as EI e EF devem ser 

protegidos/as do pensamento crítico, porém alunos/as do EM professores/as de todos 

os níveis de ensino e pais/mães poderiam ser incluídos, no debate e ações de apoio 

às lutas sociais, e de conquistas de novos direitos. 

 
Direito ao meio ambiente, direito das mulheres, direito à informação, entre 
outros — que ampliam as esferas de legitimação de demandas sociais, bem 
como promovem novas sensibilidades e sociabilidades vinculadas a um 
ideário existencial e político emancipatório. É em meio a esta dinâmica de 
construção de uma ordem democrática que as ações ecológicas ganham 
força, seja pela via da expansão e da valorização dos movimentos ecológicos, 
seja pela via da organização de entidades ambientais do tipo ONG 
(CARVALHO, 2008, p. 16-17). 

 

A PW corrobora com esse pensamento trazido pela EA, como é abordado por 

Bach Junior (2007): 

 
A abrangência da Educação Ecológica inserida na Pedagogia Waldorf vai 
além da crise ecológica ambiental como tema transversal, interdisciplinar ou 
transdisciplinar, como conteúdo de ensino de caráter informativo ou até 
reflexivo, ou como disciplina a parte. A questão ecológica está por trás de 
cada concepção pedagógica, passando: pela centralização da metodologia 
de ensino na estética durante o segundo setênio26; pela visão sobre o que é 
o ser humano em sua constituição física, anímica e espiritual; pela relação 
próxima entre professor, estudantes e familiares; pela liberdade da educação 
garantida pela estrutura trimembrada27 da escola, um dos pilares da teoria 

 
26 segundo setênio: criança dos 7 aos 14 anos 
27 trimembrada: formação trimembrada da Escola Waldorf tem as seguintes instâncias: governança, 
que é responsável pela vida pedagógica-cultural, a Diretoria Executiva da Associação, pela vida jurídica 
e o Conselho de Pais, pela vida econômico-fraterna da comunidade escolar. 
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social de Steiner; e pela forma a que se administra uma escola Waldorf, em 
sua maioria, por associações entre pais e professores, dentro da 
trimembração do organismo social28, estrutura elaborada na teoria 
antroposófica para iniciativas sociais (BACH JUNIOR, 2007, p.10).  

 

O conhecimento antroposófico, que relaciona o cosmo e a natureza com o ser 

humano pode colaborar nesse sentido por meio da aplicação do conceito de 

Trimembração do Organismo Social. Porém esse tema ainda é um desafio no meio 

antroposófico, tanto que no centenário da PW no ano de 2019, um dos assuntos 

levantados como prioritários foi a demanda de repensar a sociedade à luz da do 

organismo social – (i) economia, produzir, comercializar e consumir, tendo a 

solidariedade como ponto de partida; (ii) jurídica/política administrativa, corpo de leis 

e o que se quer para uma nação democrática, e; (iii) no educacional/espiritual, o 

relacionamento ser humano natureza. 

O ambiente pedagógico no Ensino Fundamental da escola de PW, orienta a 

busca do pensar, agir e sentir em uma unidade do ser humano com o ambiente interno 

e externo. Esta unidade integra os saberes e todas as disciplinas que estão ao longo 

de todo aprendizado.  

 
Isso faz parte de uma cosmovisão antroposófica. Rudolf Steiner, com a PW, 
é um precursor desse movimento ecológico que começa 50 anos depois, 
essa ideia da Mãe Terra, de que tudo está relacionado em uma interação 
sistêmica, global (Entrevistado/a 1). 

 
A EA com o estar vinculado, conhecer, se ligar, viver em equilíbrio com a 
natureza é um processo que faz parte do desenvolvimento humano desde o 
dia que nasce até que se torna um adulto, por isso não é tratado como um 
tema paralelo nem específico. Dessa forma, a EA está dentro da Escola 
Waldorf de uma forma bem específica, pois é o vínculo, o cuidado, a 
compreensão, a reverência e o viver em equilíbrio com a natureza 
(Entrevistado/a 4). 

 
Em muitos lugares ela (EA) funciona como uma disciplina que trabalha vários 
princípios da relação do ser humano com a natureza, da consciência do ser 
humano, do trabalho do ser humano com a natureza (...). Ela (EA) também 
pode ser um tema transversal que permeia o trabalho pedagógico de uma 
escola ou uma instituição como um princípio norteador de ações pedagógicas 
e educativas. (Entrevistado/a 3). 

 

As análises demonstraram que a educação Waldorf contêm concordâncias com 

a EA Crítica, Educação Ecológica e Holística, com a visão sistêmica do mundo e com 

os princípios da Ecologia Profunda, assim como a Alfabetização Ecológica, também 

 
28 trimembração do organismo social: Fraternidade, Liberdade e Igualdade. 
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com a EA "Vivencial" e as atividades práticas para fortalecimento de vínculos com a 

natureza nos levam ao conceito de Agroecologia, pela produção de alimentos 

saudáveis e atenção às questões sociais. A partir dos resultados obtidos nas 

entrevistas é possível inferir que a PW busca transmitir estes princípios aos/às 

alunos/as e comunidade escolar de forma que grande parte dos/as envolvidos/as 

tenham uma ampla visão da relação entre o ser humano e o restante da natureza. De 

modo que a observação do meio ambiente aconteça de forma afetiva (e não utilitária, 

mercantilista).  

Capra (2003, p. 21) esclarece algumas das principais características da 

Ecologia Profunda e afirma:  

 
A ecologia profunda não separa o homem do ambiente; na verdade, não 
separa nada do ambiente (...) reconhece o valor intrínseco de todos os seres 
vivos e encara o homem como apenas um filamento da teia da vida. (...) A 
consciência da ecologia profunda é uma consciência espiritual ou religiosa. 
Quando o conceito do espírito humano é entendido como o modo de 
consciência no qual o indivíduo se sente conectado ao cosmo como um todo, 
fica claro que a consciência ecológica é espiritual em sua essência mais 
profunda (CAPRA, 2003, p. 20-21). 

 

Porém, não basta sermos conscientes e religiosos/as, é preciso desenvolver a 

sensibilidade uns/umas com os/as outros/as, a cooperação nas atividades, respeito 

aos demais seres da natureza e seres espiritual. Dessa forma, irradia 

responsabilidade e benevolência a todas as formas de vida e amar e venerar a Mãe 

Terra (BOFF, 2003). 

 

QUESTÃO 2. Na sua formação profissional ou pessoal, você estudou 
Educação Ambiental? Como foi? 

QUESTÃO 3. Na sua experiência de vida, qual o seu histórico de relação 
com a natureza? 

Dos/as sete entrevistados/as, três deles/as tem a EA dentro de sua formação 

profissional (Agronomia, Biologia e Ecologia). Outros/as quatro disseram ter formação 

vivencial familiar, como estudante ou buscas pessoais por assuntos correlatos e ética 

pessoal. Porém todos/as informam estarem de algum modo, formados, preparados/as 

ou em formação, como podemos perceber no Quadro 3.  

Quanto a vivências familiares e pessoais, três entrevistados/as trazem suas 

relações afetivas com a natureza vinculada a relações familiares e experiências 
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pessoais, principalmente durante a infância. Mostrando que a forma com que a criança 

é inserida no ambiente da natureza pode definir a sua relação quando se torna 

adulto/a. Os/as outros quatro entrevistados/as que não descreveram fortes 

experiências na infância, vincularam sua relação com o ambiente natural durante a 

juventude. A vivências sensibilizadoras e transformadoras que os/as transformaram 

para o resto da vida. Foi comum a todos/as a necessidade e busca de estarem 

conectados a ambientes naturais para revitalizar suas energias. 

Esse fato tem influência direta na forma como os/as professores/as 

entrevistados/as praticam/praticavam EA na sala de aula, e permite interpretar as 

possibilidades de inovar que os/as professores têm atuado. 

A realidade apresentada pelos/as professores/as entrevistados/as, não é a de 

todos/as os/as professores/as Waldorf existentes. Todos/as os/as professores/as 

entrevistados/as que estão atuantes têm uma relação com a EA em seu histórico de 

vida e profissional. Quanto aos/às formadores/as, dada as suas experiências de vida, 

como veteranos/as de sala de aula, possuem uma ampla visão para a atuação 

pedagógica. Isso mostra que eles não representam a realidade dos/as professores/as, 

que de forma geral, não possuem esse lugar de fala, tampouco possuem essa 

profundidade de vivência e conhecimento quanto ao tema da EA e a PW.  

Apesar do profundo conhecimento que a Antroposofia oferece para que os/as 

educadores/as em formação e em atuação possam se desenvolver quanto ao 

conhecimento sobre o ser humano existem inúmeras possibilidades de atuação 

pedagógica que não são abordadas nos cursos de formação de professores/as.  

Essas demandas surgem ao notar que muitas das pessoas que fazem o 

seminário (formação) Waldorf têm pouca ou nenhuma vivência de ecologia, e 

tampouco consciência sobre esse tema. Mesmo com essa realidade, durante a 

formação de 4 anos para professor/a Waldorf, acontece desse tema ser apenas citado 

superficialmente, sem que seja dada a devida importância e aprofundamento diante 

da urgência de atenção evidente em nossa sociedade contemporânea.  

Teixeira (2014) afirma que um dos grandes gargalos para que essas práticas 

de EA sejam inseridas nos cotidianos escolares é que, de forma geral, os/as 

educadores/as não têm formação nesse sentido. Por isso, no ensino, a EA 

normalmente é conservadora e pouco efetiva. A formação de um/a novo/a 

educando/a, tanto na escola tradicional como na Escola Waldorf, envolve prática 

docente crítica pelo movimento dinâmico entre o fazer e o pensar sobre o fazer, 
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permeado pela reflexão crítica permanente na busca da melhoria de sua prática 

educativa. A PW trata desse tema como autoeducação, sendo aspecto fundamental 

para todo/a professor/a Waldorf na busca de formação contínua e transformação 

consciente de sua prática educadora. Além disso, essa formação é necessária para 

que os/as educadores/as tenham conhecimento suficiente para fazerem a revisão e 

adequação dos currículos escolares, às demandas regionais contemporâneas, 

ambientais e ecológicas locais. 

Como próximo passo, poderiam ser feitas entrevistas com professores/as que 

não possuem em seu histórico pessoal e profissional essa formação em EA. Isso 

poderia ajudar a entender como atuar na formação desses/as professores/as que não 

tiveram esse acesso. Dessa forma, conhecer o que estudaram, fizeram e pensam 

sobre esse tema. Poderia identificar se as escolas que as pessoas entrevistadas 

trabalham são rurais ou urbanas para entender a prática ligada a EA e agricultura. 

Diante de todas essas possibilidades de estudo, existe um longo caminho de 

desenvolvimento para que os/as professores/as se desenvolvam pedagogicamente 

para atuar de forma responsável sobre questões relativas à ecologia profunda. É 

preciso se atentar às formações de professores/as Waldorf, quanto às demandas 

atuais urgentes, como por exemplo a abordagem ecológica e as consequências do 

uso das mídias digitais.  

A abordagem pela prática de Agricultura Pedagógica, alimentação, 

agroecológica e biodinâmica e salutogênese como ferramenta pedagógica são temas 

novos e nas formações, ainda há muito a ser desenvolvido, tanto prática quanto 

teórica. Na sociedade contemporânea, a infância está a acontecer por meios digitais 

e as escolas formando trabalhadores/as para o mercado de trabalho. Nesse contexto, 

ter educadores/as preparados/as para o trabalho prático, ou seja, o trabalho com a 

educação demandada pelos tempos atuais pode auxiliar na reconexão humana com 

a Mãe Terra. A aplicação da PW como princípio de ser a arte de educar para o 

desenvolvimento saudável do ser humano necessita de uma profunda revisão 

curricular, para evitar que professores/as se orientem em receitas prontas. Ao 

contrário disso, sejam livres para construir seu caminho como educador/a crítico. 

Todos/as os/as entrevistados/as concordam que existe muito de EA na PW. 

Porém esse nome não é usado para determinar uma disciplina. Diferente disso, para 

eles/as, as vivências na natureza fazem parte de todo processo educativo. A PW 
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trabalha pressupostos da EA, porém dá outros nomes a coisas às vezes iguais ou 

parecidas da EA. 

Diante dessa interface entre EA e PW, os entrevistados reconhecem que a PW 

apresenta aproximação com a EA de diversas maneiras. Pelas vivências na natureza, 

pela busca da relação saudável com o ambiente, pelo amor e religiosidade, pelo 

estudo do fenômeno e a comunhão entre ciência, arte e religiosidade, pela prática da 

Agricultura, pela abordagem integrada, pela oportunidade de poder acontecer cada 

vez mais, como mostra o Quadro 4 abaixo: 

 

Quadro 4 - O que há de EA na PW 
QUESTÃO 4. O que tem de Educação Ambiental na (ou no currículo) Pedagogia Waldorf? Na 
sua prática como educador/a? 

a. Ao trabalhar com processos, vivenciar algo, exercitar a memória na retrospectiva, julgar o 
que foi vivenciado e escrever belos relatórios. (Entrevistado/a 1) 

b. Acontece espontaneamente na busca do desenvolvimento da relação saudável do ser 
humano com o ambiente em que ele vive, seja ambiente construído ou ambiente natural. 
(Entrevistado/a 2) 

c. Jardinagem (Agricultura) acontece em um âmbito prático de atuação no mundo e formação 
de sentimentos de amor e devoção pela natureza, algo pleno de religiosidade. 
(Entrevistado/a 3) 

d. Através do estudo do fenômeno, pela observação do que se percebe na natureza. Vivência 
vinculada ao artístico e ao religioso. Ciência, arte e religiosidade estão juntas. 
(Entrevistado/a 4) 

e. Permeia o currículo ao apresentar mundo pela relação direta com a natureza. A Agricultura 
com as práticas na terra torna o currículo mais vivo, verdadeiro e rico em vivência. 
(Entrevistado/a 5) 

f. Acontece por uma abordagem integrada e nunca como um tema específico, ele aparece em 
todas as oportunidades. (Entrevistado/a 6) 

g. Em práticas de horticultura e silvicultura, mas trabalho na natureza deve integrar cada vez 
mais em seu currículo, desde o jardim de infância. (Entrevistado/a 7) 

 

Os/as sete entrevistados concordaram que há essa aproximação, e cada um 

expôs, de sua maneira, uma forma diferente para isso acontecer no cotidiano da 

Escola Waldorf. 

 
Não se fala EA na PW, pois de certa maneira há uma integração dos saberes 
(...). Então, EA acontece quando se conduz a criança para a prática, onde 
ela, uma vez exposta ao ambiente da natureza, possa indagar, perguntar, 
gerar curiosidade ao que se vive. No âmbito da PW, a experiência ambiental 
acontece em todas essas vivências diárias (Entrevistado/a 1). 

 

Essa convivência prática, oferece ao cotidiano escolar o exercício do 

pensamento complexo com práticas de ensino e aprendizagem transdisciplinar, 

cotidianas e possíveis em todos os níveis de ensino. 
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Na PW muitos de nós professores não sabemos que estamos fazendo EA. O 
trabalho (Waldorf) é com o desenvolvimento da relação saudável do ser 
humano com o ambiente em que ele vive, seja ambiente construído ou 
ambiente natural, tanto na EI quanto no EF e EM, guardadas as diferenças 
da etapa do desenvolvimento dos alunos. Há muita ênfase na relação 
amorosa, intensa, saudável com o ambiente. Não se fala de preservação, 
esses são conteúdos que vêm mais para o EM, porém (na EI e EF) há muita 
vivência e grande desenvolvimento afetivo na relação com a natureza 
(Entrevistado/a 2). 

 

Quando a criança é colocada diante do ato de criação, ela vê o mundo com 

curiosidade e admiração. Isso potencializa sua sensibilidade com relação à natureza 

e a expressividade ao reagir ao meio ambiente. Tanto na EA quanto na PW a 

combinação da ciência e artes tem um importante sentido pedagógico e permeia todo 

o conteúdo curricular. Os/as artistas e cientistas observam, reconhecem padrões, 

registram, imaginam, experimentam, solucionam e criam. Os registros de história da 

ciência natural transbordavam arte, poesia, canto, dramaturgia e espiritualidade. Há 

nos antigos textos um amor e um respeito pela beleza da natureza que valeu o esforço 

para imitar (MICHAEL, 2006).  

O tema Agricultura Pedagógica apareceu ao expressar o entendimento do que 

há de EA na PW, sendo uma atividade comum no currículo Waldorf que, quando 

praticada, gera amor e devoção pela natureza. 

 
(...) a Jardinagem (Agricultura) acontece em um âmbito prático de atuação no 
mundo e formação de sentimentos em relação à natureza. De amor à 
natureza, de relação com a natureza. Trabalha-se o conhecer o mundo 
natural e um conhecimento pleno de amor. Nas séries iniciais (1º, 2º e 3º ano) 
tem muita devoção pela natureza, um sentido de o encontro com a terra ser 
algo pleno de religiosidade (Entrevistado/a 3). 

 

A combinação da ciência e arte tem um sentido pedagógico importante e 

permeia todo o conteúdo curricular Waldorf. Os/as alunos/as artistas observam, 

reconhecem padrões, registram, imaginam, experimentam, solucionam e criam 

ciência. Os registros da natureza transbordavam arte, poesia, canto, dramaturgia e 

espiritualidade com amor e um respeito pela beleza (MICHAEL, 2006).  

 
(...) dentro de uma sala de aula, (...) a natureza está presente, cuidada, 
arrumada, poderíamos dizer idealizada. (...) Muitas pessoas nos criticam por 
isso, mas esse ideal é justamente para criar esse arcabouço interno da 
criança, onde ela consegue conhecer aquilo que é a natureza propriamente 
dita, na sua condição original como natureza e é isso que a criança deve 
conhecer. (...) Esse é um importante diferencial da PW em relação a uma 
escola convencional, Na PW a natureza é olhada com um certo 
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encantamento, aquele encantamento que a gente encontra no Max Weber29. 
(...) O estudo do fenômeno, relacionado a observação, do que se pode 
perceber da natureza (...) ainda não é científico, ele está caminhando para 
um científico. Mas ainda é um científico vinculado com o artístico e vinculado 
a certo idealismo, algo religioso. Ciência, arte e religião ainda estão juntas. 
(...) Esse respeito e veneração por algo que está aí e não ver como uma coisa 
meramente estética, ou objeto ali parado (4). 

 

O estudo do fenômeno oferece a oportunidade de se obter uma imagem 

religiosa, sagrada de toda a natureza, pois chama a atenção para a relação entre 

os/as alunos/as e o meio natural por curiosidade e descoberta, demonstrando a 

relação direta entre eles/as e a essência da natureza. Não como algo dissecado, mas 

que merece respeito e devoção pelo fato de existir. 

 
A espiritualidade na Pedagogia Waldorf, (...) refere-se à procura de uma 
explicação transcendental para nossa existência. (...) A espiritualidade da 
Pedagogia Waldorf não é, exatamente, a espiritualidade da Antroposofia, 
mas uma espiritualidade baseada nos princípios antroposóficos com uma 
finalidade educacional democrática, pois, como acreditava Steiner, ensinar 
Antroposofia aos alunos Waldorf seria uma supressão da liberdade de cada 
indivíduo podemos questionar até que ponto o indivíduo está livre de 
incorporar os princípios de uma determinada teoria se é educado segundo os 
fundamentos da mesma. Ainda que Steiner não tivesse a intenção de formar 
antropósofo, os alunos da Pedagogia Waldorf são influenciadas pela 
Antroposofia, assim como filhos de pais católicos são, de alguma forma, 
influenciados pelo catolicismo (ainda que estes pais deem direito de escolha 
aos seus filhos) (OLIVEIRA, 2006, p.106).  

 

De acordo com os/as entrevistados/as, a forma de abordar os conteúdos têm 

um misto de cientificismo e religiosidade. Desde a preparação do ambiente de sala de 

aula até o estudo dos fenômenos há um cuidado em apresentar a natureza na sua 

forma original. O tema Agricultura aparece de forma a enriquecer as vivências e a 

conexão com a natureza. Porém, parecem pensar em EA como conteúdo e 

cientificidade demonstrando estigmas e desconhecimento. Pouco se falou em EA e 

suas estratégias, como descritas na revisão bibliográfica deste estudo. 

 
Dentro do currículo em si, (...) começa-se a apresentar esse mundo para as 
crianças, onde é trazido essa relação mais direta com a natureza. (...) A 
Agricultura está se fortalecendo nas escolas e mostrando o valor agregado 
ao currículo das práticas na terra tornando-o mais vivo, verdadeiro e rico em 
vivência (Entrevistado/a 5). 

 

 
29 Max Weber, A ciência como vocação. Parte II. São Paulo: Cortez; Campinas: Ed. UNICAMP, 1993. 
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O Quadro 5 mostra que os/as entrevistados/as trazem que a relação do ser 

humano com a natureza poderá ser transformada a partir de vivências no cotidiano, a 

partir do profundo conhecimento antropológico por parte do/a educador/a, como algo 

formativo para toda a vida, pela fantasia e imaginação, autodesenvolvimento 

socioemocional. 

A oportunidade de pensar o currículo Waldorf é preciosa, pois Steiner não 

deixou nenhum currículo pronto, ele deixou diretrizes orientadoras. E apesar disso, a 

Escola Waldorf segue usando currículos prontos, como por exemplo, aplicando sem 

questionar, o currículo proposto a partir das interpretações de Stockmeyer (1976). 

Esse questionamento busca compreender até onde esse modelo de prática 

pedagógica de reprodução de receitas prontas tem relação com a formação de 

professores/as. Outro ponto é notar que autores/as que não estão ligados à 

antroposofia não são trabalhados no curso de formação Waldorf. Nesse contexto fica 

a dúvida de como poderia acontecer uma discussão sobre EA e PW se não for 

pautada nos diversos autores/as e de forma ampla? A oportunidade de analisar 

Steiner junto com outros/as autores/as possibilita uma discussão política e de 

mudança de valores tão essencial nos dias de hoje, que é importante constatar o fato 

dessa prática ainda não estar ligada à formação de professores/as Waldorf. 

No Brasil, ao pensar PW, percebe-se que ainda se segue, de forma 

inquestionável, as recomendações vindas da Europa do século XIX e início do século 

XX. Ao perceber esses discursos e narrativas praticados de forma enrijecida nos 

cursos de formação Waldorf, compreende-se como esse formato de formações têm 

relação direta com a prática pedagógica dos/as professores/as que reproduzem esses 

conteúdos. Diante das peculiaridades regionais, é questionável a forma como na PW 

está sendo aplicada, ou não, as brasilidades e o diálogo com movimentos sociais. 

Apesar da liberdade dada ao/a professor/a, há uma forte tendência de 

reproduzir receitas prontas. Isso é causado por diversos fatores, iniciando-se nas 

abordagens dos cursos de formação de professores/as. Ao serem formados/as nesse 

modelo, o/a professor/a vivencia a insegurança de inovar, pelo julgamento negativo, 

de não ser aceito/a naquele meio e diante da falta de preparo da comunidade escolar 

de acolher o novo. Essa forma de prática vai de encontro com o que realmente 

entende-se sobre a liberdade que o Steiner (2000) traz na “Filosofia da Liberdade” e 

questiona até que ponto conseguimos fazer real uso dela. 

As formações de professores/as poderiam incentivar os/as professores/as a 
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inovar, a colocar o que tem de si ao invés de ensinar a repetir, reproduzir as mesmas 

coisas que todos/as colegas estão fazendo (como por exemplo a prática de 

confeccionar touca de lã no litoral do nordeste). Esse é um desafio para as formações 

Waldorf e pode vir a ser uma busca de ressignificado. 

 

Quadro 5 - Atividades de contato com a natureza no Ensino Fundamental. 
QUESTÃO 5. Como as crianças do Ensino Fundamental deveriam ter atividades de contato 
com a natureza? 
a. Quanto mais natural for o contato com a natureza melhor, não com um programa específico. Mas 

parte do processo educativo (Entrevistado 6) 
b. Ser cultivada como algo cotidiano e não esporádico dentro da escola. (Entrevistado/a 2) 
c. A partir de um profundo conhecimento sobre o desenvolvimento da criança a PW tem isso bem 

estruturado. (Entrevistado/a 3) 
d. Sobre EA na PW, poderiam acontecer ainda mais atividades e vivências ao ar livre, quanto mais 

possível durante a infância, melhor. (Entrevistado 5) 
e. Por meio de narrativas e descrições detalhadas e consequente vivência na fantasia. Ir a campo 

para promover e proporcionar às crianças o observar como é estar na natureza imaginada. 
(Entrevistado/a 4)  

f. Contato com a natureza para o autodesenvolvimento socioemocional. (Entrevistado/a 1) 
g. Conhecer a Terra por meio de experiência sensorial direta (Agricultura) cria empatia e respeito 

aos reinos naturais. (Entrevistado 7) 
 

Foi enfatizado que contato com a natureza deveria ser o mais natural possível, 

cotidiano, sem a necessidade de criar uma situação artificial para essa prática.  

 
Quanto mais natural for o contato com a natureza melhor, quanto mais o 
contato com a natureza fizer parte do processo educativo melhor e não com 
um programa específico (Entrevistado/a 6). 
“(...) É importante ser cultivado como algo cotidiano e não esporádico dentro 
da escola” (Entrevistado/a 2). 

 

Essas vivências serão tanto melhores quanto proporcionadas a partir de um 

profundo conhecimento sobre o desenvolvimento da criança. Quanto maior o 

entendimento do/a professor/a sobre como o ser humano se desenvolve, mais um 

projeto de EA ou uma relação da criança com a natureza tem possibilidade de ser 

frutífero para toda a vida. A PW tem o conhecimento sobre o desenvolvimento do ser 

humano bem estruturado no currículo na busca do desenvolvimento saudável do ser 

humano. 

 
Esse contato com a natureza deveria acontecer a partir de um profundo 
conhecimento sobre o desenvolvimento da criança. Quanto mais a gente 
conhece como o ser humano se desenvolve, como a criança se desenvolve, 
mais um projeto de EA ou uma relação da criança com a natureza tem 
possibilidade de ser frutífero, não simplesmente como uma matéria de 
conhecimento, mas como algo formativo que pode fazer diferença para 



123 
 

aquela vida. A PW tem muito bem estruturado esse conhecimento do 
desenvolvimento do ser humano e um currículo que ajuda o ser humano a 
encarnar no mundo nos seus múltiplos aspectos, físico, psíquico” 
(Entrevistado/a 3). 

 

Apesar do currículo da PW orientar sua proposta de ensino para essa relação 

íntima com a natureza, poderiam acontecer ainda mais atividades e vivências ao ar 

livre. Proporcionar um ambiente de brincar rico de natureza onde as crianças possam 

buscar os elementos para compor suas fantasias, seu reino de imaginações no 

espaço natural. As vivências inconscientes que a natureza oferece ao ser humano, 

como ar, alimento, abrigo, conforto térmico e outros, deveria estar presente o quanto 

possível durante a infância. 

 
(...) Eu acho que deveriam ter atividades mais dirigidas que de repente podem 
ter vínculo com o currículo central e vivências mais livres também, o ambiente 
onde elas brincam deveria ser rico de natureza para que elas possam buscar 
os elementos da natureza para compor suas fantasias, seu reino de 
imaginações. (...) Essa vivência do que a natureza dá (alimento e outros) 
deveria estar o tempo inteiro (5). 

 

As narrativas também foram citadas e valorizadas por despertarem a fantasia 

para uma vivência imaginativa. Esta, enriquece a vivência física e leva os/as alunos/as 

a perceber que o mundo é muito maior do que só sua casa, escola, uma cidade e 

desperta a curiosidade por tudo que há para se descobrir.  

 
Um grande diferencial Waldorf no EF é a importância de ter uma narrativa 
para depois ir vivenciar a natureza. (...) Ou seja, uma narrativa que preenche 
e prepara a criança de forma a vinculá-la, envolve-la, motivá-la em relação 
ao objeto de estudo, de conhecimento para daí a gente olhar para esse objeto 
(...) nós precisamos desse cabedal de experiências e as narrativas são uma 
forma de ampliar. Construir esse repertório com muita narrativa, leitura, 
vivências de aproximação com a natureza… observação, viagens e passeios” 
(Entrevistado/a 4).  
 

Lievegoed (1994) diz que a arte permeia o trabalho pedagógico em todos os 

momentos de aprendizagem. O/a professor/a que faz uso da arte de narrar histórias 

belas é o/a professor/a que em seu processo de autodesenvolvimento se torna um/a 

artista da fala, criativo/a e cheio/a de poesia. Dessa forma, conquista com suas 

palavras e gestos o interesse das crianças pelos desafios propostos com fantasia. 

Nesse enfoque a EA oferece às crianças a oportunidade de vivenciar a 

natureza e a observar atentamente, criando um espaço para o despertar da alegria e 

admiração no mundo natural. Na imaginação os seres e os lugares ganham realidade 
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pelo ato da criação. Dessa forma, as crianças podem encontrar poesia na água, na 

terra e na pedra e não apenas exploram a beleza cênica dos lugares, mas sintam uma 

ligação com eles (MICHAEL, 2006).  

 
O caminho da criatividade é mais difícil que o caminho da reprodução. O 
primeiro é um processo desconhecido, novo, desbravador, requisita um 
contínuo acesso às fontes da fantasia; é um caminho ascendente, onde se 
faz acontecer. O segundo é um processo pronto, repetido, padronizado, 
formatado; é um caminho descendente, onde se deixa acontecer. O processo 
vivificante encontra-se no primeiro, o cristalizante no segundo (BACH 
JUNIOR, 2007 p. 208-209). 

 

A principal diferença entre visões e imaginações é que a “visão vem de fora, 

como uma pintura para a qual simplesmente olhamos; toda a sorte de enganos e 

ilusões podem mesclar-se nela. A imaginação, na medida em que surge, é atividade 

própria; vivenciamo-nos a nós próprios na atividade de criar a imagem” (SMIT, 2003, 

p. 37). 

Esta proposta pedagógica está alinhada com Cornell (1996) sendo as 

narrativas, uma das formas de fazer EA e aproximar o ser humano de uma relação 

individual e coletiva de pertencimento, de união com a natureza e todas as formas de 

existência. 

Na sua origem, a proposta da Escola Waldorf é que o aprender não seja 

construído apenas sentado dentro da sala de aula. Já no início da aula, é orientado 

que aconteça o ritmo, permeado de movimento, canto, tato, olhares e afeto uns/umas 

pelos/as outros/as. Após este momento a aula começa e acontece uma vivência de 

tarefa imaginativa, onde o/a professor/a retoma o assunto do dia que passou e logo 

começa a contar algo novo, do que ainda estava por vir. Esse movimento de lembrar 

e captar algo novo leva ao exercício da imaginação e o invisível torna-se um visível 

único para cada um/a – estudante e professor/a. 

 
Quando a criança ingressa no ensino fundamental é necessário transformar 
para ela todas as coisas exteriores numa espécie de ser vivo – não falar 
meramente de plantas, e sim falar das plantas como seres vivos que nos 
dizem algo e se comunicam entre si, de modo que, no fundo, toda 
contemplação da natureza, toda a contemplação de seres humanos esteja 
imersa em fantasia (STEINER, 2014b, p.163). 

 

Assim como proposto por Cornell (1996) através da EA “Vivencial”, na PW a 

criança ou o/a jovem, escuta uma narrativa ou observa um fenômeno e forma uma 
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imagem, a qual ainda está escondido o conceito do que se pretende ser observado e 

registrado no momento apropriado. O conceito é duro e seco, mas permeado de 

imagem, tem todo potencial para se desenvolver. Para isso, é indicado que aconteçam 

vivências, com a tarefa de fazer algo de maneira plena, com o corpo inteiro. Essas 

vivências imaginativas e do fazer criam uma imagem dentro da criança e os conceitos 

são formados a cada etapa de seu desenvolvimento, em uma construção interna e 

própria. Dessa forma, apenas a sala de aula não comporta essa forma de educar, é 

necessário um entorno educativo preparado e cuidado conscientemente por todos da 

comunidade escolar.  

Um dos entrevistados enfatizou a importância desse contato com a natureza 

para o autodesenvolvimento socioemocional dizendo que é preciso ir à natureza para 

ter a experiência e reconhecer as forças de criação que atuam ali.  

 
Dessa forma o ser humano pode sentir essas forças e desenvolver uma 
sensibilidade linguística que está conectada com a linguagem da Mãe 
Natureza. No momento em que a criança vivencia a natureza tal qual ela 
existe, sem a camada de separação da construção pelas mãos humana ou 
máquinas, ela é sensibilizada por esse contato, pelas forças primordiais. 
Essas são forças estão interligadas em todas as disciplinas, na Matemática, 
Química, Física, Biologia, Filosofia, pois está tudo conectado por um ato de 
criação e padrões de pensamento cósmico. Dessa forma, o desenvolvimento 
humano por meio de uma educação através de saberes a respeito do 
ecossistema da Terra acontece em paralelo a um bom desenvolvimento 
socioemocional das crianças e jovens (Entrevistado/a 1). 

 

No modelo ocidental de pensamento o pensar é um processo inteiramente 

cerebral, uma questão de QI, porém não pensamos só com a cabeça, mas também 

com nossos sentimentos e emoções (QE) e com o espírito, visões de mundo, 

esperanças, percepção de sentido e valor (QS). Ou seja, pensamos com todo nosso 

organismo (ZOHAR E MARSHALL, 2018).  

Pesquisas científicas em neurociência descobriram que emoção e cognição 

interagem de forma contínua, de forma que o que é aprendido não é somente 

influenciado, mas organizado pelas emoções. Ou seja, um ambiente emocionalmente 

seguro é fundamental para a qualidade da aprendizagem (CAPRA, 2003). 

Quanto aos conteúdos percebe-se que a EA encontrada na PW não se 

concentrara na formação direta de hábitos e sim na harmonização (emocional e 

espiritual) do indivíduo com a natureza que, em longo prazo, tende a se reverter (entre 

outras coisas) na formação de hábitos ecologicamente corretos (OLIVEIRA, 2006).  
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Essa capacidade de formação de hábitos e harmonização é possível quando 

há experiências sensoriais diretamente relacionadas com o trabalho na terra, pois cria 

empatia e oferece oportunidade do ser humano desenvolver capacidades que ele não 

seria no caso de não ter tido essas vivências durante a infância. 

 
(...) conhecer a Terra (...) por meio de experiência sensorial direta, ou seja, 
com as mãos, os pés, com o corpo todo. Assim se cria empatia. (...) quando 
(crianças) trabalham em um canteiro, um pequeno canteiro, plantando 
mudinhas, regando e tal, depois colhendo. Crianças do jardim de infância já 
podem fazer isso junto com um adulto. (...) Esses seres humanos futuramente 
poderão assumir uma responsabilidade completamente diferente pela 
agricultura, pela vida econômica como um todo, etc., do que crianças, 
pessoas que nunca vivenciaram isso na infância, que, portanto, não tiveram 
nenhum contato com os reinos naturais (Entrevistado 7). 

 

Os/as entrevistados/as consideram que a transformação da relação do ser 

humano com o restante da natureza na vida adulta vem de uma relação íntima do 

contato da criança com a natureza. Dessa forma,  

 
Dentro do currículo (PW) em si, (...) começa-se a apresentar esse mundo 
para as crianças, onde é trazido essa relação mais direta com a natureza. (...) 
A Agricultura está se fortalecendo nas escolas e mostrando o valor agregado 
ao currículo das práticas na terra tornando-o mais vivo, verdadeiro e rico em 
vivência (Entrevistado/a 5).  

 

Por exemplo as atividades de plantio de cereais no 3º ano e a horticultura no 

6º ano. Essas propostas fazem parte do currículo a mais de 100 anos e 

provavelmente, em todas as escolas de PW, essas práticas acontecem nos 

respectivos anos. Porém, é importante ponderar se, no ano de 2021, para uma criança 

urbana, exposta e por vezes viciada em mídias digitais, talvez apenas esse contato 

não seja suficiente.  

Será que cuidar do plantio na escola por alguns meses, plantando cereais 

apenas quando completa 9 anos e hortas aos 12 anos proporciona a aproximação 

com a terra que essas crianças necessitam?  

Proporcionar situações de aprendizado na horta escolar é ensino no mundo 

real em sua plenitude. Proporciona benefícios para o desenvolvimento dos/as 

alunos/as e de toda a comunidade escolar, pois é uma das melhores formas de 

todos/as envolvidos/as contribuírem para a construção coletiva do espaço educador 

(CAPRA, 2003). 

A Agricultura Biodinâmica carrega em si a comunidade de pessoas, cuidando, 
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zelando, convivendo, compondo a cultura de um lugar. A convivência com cada fazer 

humano nas atividades do dia a dia é para a criança o entorno educativo, que os 

adultos mantêm vivo com seus trabalhos. Quando o organismo agrícola é uma escola, 

existe a possibilidade de, a partir do olhar da PW, encontrar vivências, atividades e 

trabalhos que sejam adequados para todas as idades, respeitando o momento do 

desenvolvimento de cada criança (CALQUÍN, 2019).  

 
A agroecologia nasce nas práticas e funciona “da base para cima”; traz o 
diálogo e a descentralização das tomadas de decisões como algo 
fundamental; anuncia utopias; potencializa a visão do novo e outra 
concepção de sociedade; tem conexão direta com a saúde humana e do 
planeta; é construída considerando a inter-relação do local para o global; é 
uma oportunidade da “humanidade se reconciliar consigo própria”; aponta as 
raízes da crise socioambiental; é uma forma plural de ver o mundo (aborda 
questões de gênero, classe, etnias e raciais); e incorpora as subjetividades 
(espiritualidade, cosmovisões, ética, dentre outras) (PORTUGAL et al., 2017, 
p. 200).  

 

É evidente as inúmeras possibilidades de abordagem de EA no currículo de 

PW, porém ainda é necessária uma ressignificação de valores e paradigmas que por 

vezes se mantém embotados e cristalizados nas comunidades escolares. 

Diante desse fortalecimento da Agricultura Pedagógica é fundamental revisitar 

o currículo e verificar as necessidades de avaliá-lo e transformá-lo a partir das 

demandas locais e regionais. A Agricultura Biodinâmica e Agroecologia são fortes 

aliados para essa reconstrução. Essa revisão curricular é algo necessário e precisa 

estar em pauta nos cursos de formação e discussões sobre a forma de praticar PW 

diante das demandas exigidas pela contemporaneidade. 

Segundo Bach Junior e Guerra (2018), o currículo da PW foi concebido para 

conciliar dois aspectos. Primeiro, há a idealização do currículo na imagem do ser 

humano, na evolução cultural e social da humanidade e na adequação dos conteúdos 

de ensino aos princípios do desenvolvimento humano. Segundo, há a questão da 

realidade, o contexto do espaço e do tempo em que alunos/as e educadores/as estão 

inseridos. Dessa forma, a realidade transforma-se sendo necessário conciliar o 

currículo com a contemporaneidade. “Saber interpretar e simultaneamente criar o 

currículo adequado exige não só́ a internalização dos ideais da educação Waldorf, 

mas também a leitura do mundo em que se está vivendo” (BACH JUNIOR E GUERRA, 

2018, p. 859).  
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O mundo está em mim – eu sou parte do mundo. O pensamento de uma 
ligação do mundo e da essência do homem indica que o mundo se 
desenvolve com o ser humano, que este colabora para sua evolução, mas 
que o mundo também desenvolve o ser humano. Disso surge o currículo 
Waldorf (PODIRSKY, 2016a, p. 2, apud BACH JUNIOR, 2007, p. 862).  

 

O currículo que propõe a maioria dessas práticas foi pensado para a criança de 

1919 que tinha uma grande probabilidade de morar próxima à zona rural, como ainda 

é comum na Alemanha do século XXI. Seria o caso de pensar em ter agricultura com 

atividade curricular em todos os anos escolares ou até mesmo extracurricular, no 

contra turno, como complemento para higiene mental de aluno/as, professores/as, 

pais e mães com uma realidade exclusivamente urbana? Dessa forma seria possível 

proporcionar vivências contínuas, não na forma de mostruário como acontece quando 

é feita apenas no 3º ano e no 6º ano, mas de forma permanente em todos os anos do 

ensino. 

Essas vivências de mundo belo proporcionam para as crianças a oportunidade 

de se reconectar com o que é essencial na natureza e contrapõe à realidade urbana 

que inclui paisagens antrópicas, construções, convívio diário com agentes poluidores, 

banalização da violência, produção inconsequente de resíduos, falta de cuidado com 

a saúde gerada pelas escolhas na alimentação, uso descontrolado de meios digitais, 

raras experiências ao ar livre, que causam estresse e podem enfraquecer o sistema 

imunológico e o processo de aprendizagem.  

 

Quadro 6 - Relação ser humano-natureza pelas vivências na infância. 
QUESTÃO 6. Como a relação ser humano-natureza pode ser transformada a partir do contato 
da criança com a natureza durante a infância? 
a. Para se apropriar e conhecer a natureza pela convivência desde a infância, do contrário elas vão 

perdendo essa sensibilidade. (Entrevistado 1) 
b. Quando adultos não se precisa falar de consciência, porque isso está dentro deles, o respeito é 

coerente na relação com a natureza e o desrespeito é algo incoerente. (Entrevistado 2) 
c. Nas relações primordiais da infância, o amor aos familiares, a natureza, cria um corpo de 

memórias, uma moralidade afetiva. (Entrevistado 3) 
d. No início do EF a criança não vê a natureza como um objeto, mas ainda faz parte do próprio 

sujeito, ainda é ela própria a natureza. (Entrevistado 4) 
e. Quando a criança vivencia o mundo de forma corpórea, quando jovem e adulto/a, o pensar 

encontra essa corresponsabilidade em relação a natureza. (Entrevistado 5) 
f. A importância de um vínculo sério e comprometido dos professores com a natureza, a partir daí 

das crianças com a natureza é imprescindível para ancorar o ser humano no mundo real. 
(Entrevistado 6) 

g. O espírito humano precisa chegar por inteiro no corpo. Não é possível viver na Terra sem 
trabalhar, experimentar na infância e gradualmente ir passando para o trabalho. (Entrevistado 7) 

 

Segundo Gadotti (2000b) a sensação de se pertencer ao universo não se inicia 

na idade adulta nem por um ato de razão. Desde a infância, os seres humanos se 
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sentem ligados com algo que é maior do que ele. Desde criança existe a sensação de 

uma ligação profunda dos seres humanos ao universo em um misto de espanto e 

respeito. As grandes perguntas da vida são sobre a existência, origem, destino e 

sentido da existência. É uma busca humana incessante e a educação tem o papel de 

trabalhar nossa capacidade de encantamento com o universo (GADOTTI, 2000b). 

 
O jeito de se apropriar e conhecer algo é tendo convivência. Então, desde 
pequeno é preciso colocar as crianças nesse mundo da natureza, do contrário 
elas vão perdendo essa sensibilidade. (...) Nesse diálogo produtivo são 
despertados os interesses do ser humano na existência da Terra e é possível 
perceber que a natureza é o nosso corpo, eu preciso do meu corpo para 
existir. Ao aprender a ler a natureza, se aprender a ler o próprio corpo 
(necessidade de descansar, comer, dormir, tomar banho). Com a natureza é 
a mesma coisa, é o nosso corpo do lado de fora e para que haja uma boa 
relação e possamos ter um planeta que nos sustente, nós precisamos 
começar cedo essa Educação Ambiental inserida no dia a dia da escola. 
Essas vivências transformam o ser humano, que sem se torna um ser frio, 
apático e incapaz de ler os sinais do seu mundo emocional e poderá ter uma 
carência emocional, um déficit emocional (Entrevistado/a 1). 

 

Crianças estimuladas dessa maneira como citou o Entrevistado 1, essas 

experiências corroboram com o que afirma Mendonça (2005) sobre a EA “Vivencial” 

quando considera cada indivíduo de forma integral. Para isso, inclui-se e prioriza-se o 

aprendizado através do próprio corpo. Essa abordagem proporciona uma educação 

através do desenvolvimento dos sentidos e da percepção de si mesmos, dos outros, 

do mundo, da natureza, e dos processos que dão origem e sustentam a vida. A autora 

enfatiza a necessidade de um cuidado especial para que as informações científicas 

não mascarem ou inibam os processos de aprendizagem mais delicados 

(MENDONÇA, 2005). 

Nessa mesma direção, o/a Entrevistado 2 e 3 cita que quando esse 

desenvolvimento acontece na infância, a consciência com relação ao respeito à 

natureza cria um corpo de memória. Dessa maneira, não fica no pensamento e sim 

no sentimento, e o cuidar da natureza tornando-se algo natural: 

 
Percebo que para muitas crianças da PW não é necessário um processo de 
conscientização, ou quando eles ficam grandes não se precisa falar de 
consciência, porque isso está dentro deles, o respeito é coerente na relação 
com a natureza e o desrespeito é algo incoerente. Isso fica plantado em um 
lugar bastante profundo - que não é um lugar de pensamento, pois esse 
pensamento tem armadilhas - mas está plantado no lugar da sensibilidade 
(Entrevistado 2). 
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(...) São essas relações primordiais que temos na infância, esse amor que 
criamos na relação com nossos pais, nossos familiares, também com a 
natureza, criamos um corpo de memórias, uma espécie de moralidade afetiva 
também da relação que se teve (Entrevistado 3). 

 

Essa abordagem está alinhada com Steiner (2019) quando orienta que para a 

formação da índole e da memória, já nos/as mais jovens, será necessário desenvolver 

uma observação viva da natureza. Essa carência de observação viva da natureza, 

pode ser ilustrada pelo fato de que muitas pessoas da população urbana, se forem 

levadas ao campo, não serão capazes de distinguir entre uma espiga de trigo e uma 

de centeio, não pelos nomes, mas sim pela relação viva desses seres humanos com 

as coisas. É algo grandioso quando se trata da natureza humana, pois a oportunidade 

de desenvolver capacidades humanas precisa se dar sempre no tempo certo e não 

aprender tais diferenciações, quer dizer algo muito abrangente (STEINER, 2019, p. 

37-39).  

 
É preciso entender que uma criança da EI não vê a natureza como um objeto, 
mas ainda faz parte do próprio sujeito, ainda é ela própria. É necessário 
abordar a natureza de uma forma muito própria para esse momento, para que 
ela não se torne um objeto cedo demais. Trazer a natureza para a criança de 
uma forma muito natural, verdadeira e interiorizada. (...) é extremamente 
importante que não se traga consciência para a natureza como algo a ser 
cuidado, um objeto externo, mas como sendo algo óbvio, natural, fazendo 
parte da vida, envolvido na vida, pertencente ao todo. (...) Isso forma um ser 
humano que tem o cuidado com a natureza de uma forma óbvia e (...) faz 
parte da própria vida da criança (Entrevistado 4). 

 

É preciso entender o desenvolvimento infantil, pois uma de primeiro setênio 

não se vê fora da natureza, ela própria é parte integrante do meio que vive. Até os 

anos iniciais do EF essa abordagem é muito própria para esse momento, com cuidado 

para não racionalizar essa relação antes da criança estar pronta para a abstração. 

“(...) Se ela enquanto criança pequena vivencia o mundo de forma mais corpórea 

possível, quando jovem e adulto(a), na forma do pensar, encontra essa 

corresponsabilidade em relação a natureza” (Entrevistado 5). 

Steiner (2014a) afirma que o que fundamenta a PW é a busca constante de 

uma metodologia de ensino que encontre na leitura da natureza humana as condições 

para manter a educação viva. Dessa forma, paulatinamente, o/a educador/a descobre 

a essência do ser humano, e pode acompanhar essa descoberta com o que introduz, 

do programa de aula, no ensino e na educação.  
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Através do exemplo dos adultos. (...) a importância de um vínculo sério e 
comprometido, (...) dos professores com a natureza, a partir daí das crianças 
com a natureza é imprescindível para ancorar o ser humano no mundo real. 
Mas o que está acontecendo é o contrário, as crianças cada vez mais 
escorregando para dentro da dimensão do mundo algorítmico e adoecendo 
de tudo quanto é tipo de doença (...), são todos viciados! (Entrevistado 6). 

 

Lange (1996 – Acervo Pessoal) em seu trabalho sobre “Jardinagem 

Pedagógica” diz que no segundo setênio o/a aluno/a ao encontrar um/a adulto/a 

atuando em um ofício que tem sentido no mundo, ou seja, que suas habilidades 

contribuam para a comunidade como um todo, ela será́ marcada por este primeiro 

passo mais consciente no futuro. Ao contrário de muitas atividades que os/as 

adultos/as desempenham de forma abstrata e difíceis de serem compreendidas pelas 

crianças. É fundamental transmitir estas vivências de profissões primordiais e 

essenciais com uma atenção especial.  

Nessa idade, torna-se cada vez mais possível oferecer um canteiro de terra 

pelo qual a criança se responsabilizará. Entre 12 anos ela já terá a força necessária 

para manusear as ferramentas e o/a adulto/a deve apenas aconselhar e orientar o 

trabalho. Nesse apropriar-se da terra aprende-se como utilizar as ferramentas e a 

manusear a terra adequadamente, assim como o trabalho com sementes, mudas e 

plantas maiores. Nesse lugar há um encontro onde é possível observar as 

consequências do fazer, ou de não fazer. A puberdade ainda é uma idade do mundo 

belo e interessante, onde há muito para se descobrir, admirar e experimentar. As 

vivências na natureza, os passeios e as caminhadas para lugares interessantes e 

lindos estimulam o desabrochar do jovem ser humano (LANGE, 1996 – Acervo 

Pessoal).  

Para encarnar na Terra o ser humano precisa vivenciar plenamente a chegada 

de cada um dos membros (Corpo Físico, Corpo Etérico, Corpo Astral e Eu). Steiner 

(2015) afirma que cada corpo físico humano tem coerência com a essência do mineral, 

do vegetal e do animal. Mas as especificidades não são claras à primeira vista, e 

necessitam de uma observação profunda da essência de cada um dos reinos naturais 

para se conhecer a inter-relação entre o ser humano e o ambiente físico-sensorial ao 

qual está inserido. 

 
(...) o ser humano precisa chegar na Terra com o corpo inteiro nos primeiros 
anos de vida. Também pode-se dizer: o espírito humano precisa chegar por 
inteiro no corpo. Eu digo que o ser humano tem de poder encarnar 
plenamente. E isso quer dizer vivenciar plenamente a entrada nos membros, 
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nos sentidos, se corporificar. Então vive-se a Terra, ou seja, a qualidade do 
planeta Terra. E essa qualidade é muito difícil, a Terra é implacável. 
Descobre-se que é preciso trabalhar; do contrário nada cresce. Não é 
possível viver na Terra sem trabalhar. E isso é algo que já se experimenta na 
infância, em minúscula proporção. Primeiro nas brincadeiras e gradualmente 
passando da brincadeira para o trabalho, de modo que aos 12 anos de idade, 
já se pode trabalhar bastante bem (Entrevistado 7).  

 

Constata-se que a transformação da relação do ser humano com o restante da 

natureza não só pode acontecer a partir das vivências proporcionadas na infância, 

como podem ser construídas durante toda a vida. Essa formação do corpo de 

memória com o meio ambiente acontece cotidianamente através do fazer, do pensar 

e do estabelecimento das relações e vínculos afetivos.  

Alinhados a isso, os/as entrevistados/as disseram que o principal desafio para 

se proporcionar vivências na natureza é o excesso de ambiente urbano que estamos 

inseridos, como descrito no Quadro 7: 

 

Quadro 7 - Desafio para que haja contato com a natureza durante a infância 
QUESTÃO 7. Quais os desafios para que haja contato com a natureza durante a infância nos 
dias de hoje? 
a. Adultos/as têm de entender que a Terra está sob gravíssima ameaça, enquanto o ser humano 

não compreender isso, continuará explorando a Terra.  
(Entrevistado/a 7) 

b. A falta de contato com a natureza está prejudicando o desenvolvimento emocional humano e o 
afastando ainda mais de sua essência (Entrevistado/a 1). 

c. É o fenômeno da erosão da infância que tem acontecido na cultura da atualidade. (Entrevistado/a 
3) 

d. desenvolvimento tecnológico que cada vez mais suga as crianças para dentro da dimensão 
virtual, distanciando-as da experiência da natureza.  
(Entrevistado/a 6) 

e. O contato com a natureza deixou de ser espontâneo e precisa dos/as adultos/as reconectados 
ao ambiente natural para poder conduzir as crianças.  
(Entrevistado/a 2) 

f. É muito difícil em uma cidade, mas é preciso achar meios alternativos de se aproximar da 
natureza (Entrevistado/a 4). 

g. Temos o desafio de sair da sala de aula fechada e expandir esse ambiente educador para o 
espaço externo. (Entrevistado/a 5) 

 
 

Ao procurar a reconexão com a natureza, as pessoas poderão encontrar 

novamente o sentido entre o eu e o mundo, de forma que o dualismo se omita nesse 

ponto. Diante dessa desconexão, o ser humano acredita que o seu interior é um ser 

totalmente alheio à natureza e procura posteriormente se unir a ela (STEINER, 2000, 

p. 29). 
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A escola, ou seja, os professores, os intelectuais têm de entender que a Terra 
está sob gravíssima ameaça. (...) a decadência da agricultura, a decadência 
da vida econômica, ou seja, bilhões de pessoas estão empobrecendo, 
imensas paisagens deixarão de ter água (...) mudanças climáticas. (...) 
Enquanto o ser humano não compreender isso, ele só vai querer continuar 
explorando a Terra. (...) A maioria das pessoas hoje vive na cidade, sem 
contato com animais e plantas, sem contato com as estrelas, sem contato 
com o oceano, ou seja, com os elementos: água, fogo, ar, calor, luz do sol. 
Tudo isso é completamente abstrato. (...) Isso significa que nós professores 
precisamos nos transformar por completo, pois precisamos transformar o 
currículo por completo! Não se trata de aprender a ler, escrever, aprender 
matemática e inglês. (...). Mas precisam sobretudo aprender todas as 
atividades domésticas. (...) Foi este o impulso original da Escola Waldorf há 
100 anos: ofício, arte, horticultura, agricultura, silvicultura. (...) nós mesmos, 
os adultos, ou seja, os professores, (...) tenho de aprender a ser jardineiro 
(...) E o jardineiro tem de aprender a lidar com crianças, para poder trabalhar 
com elas (...). A pedagogia é um negócio muito complicado (Entrevistado/a 
7). 

 

O/a Entrevistado/a 7 afirma que a humanidade está diante do grande desafio 

de despertar para a urgência das questões ambientais e ecológicas que ameaçam a 

Terra. E afirma que uma das formas de buscar reverter esse quadro é através da 

Pedagogia e sua mudança na forma de atuação. Principalmente para que o/a 

educador/a deixe de ser um especialista teórico e se aproprie de um ofício prático 

para promover aprendizagem efetiva às crianças. Para poder trabalhar aprendendo e 

aprender trabalhando com elas. 

 
A EA ainda não conquistou a importância necessária que ela tem. Precisamos 
dela para auxiliar o desenvolvimento emocional humano, que acontece a 
partir do contato com natureza e consigo mesmo. Se o ser humano deixar de 
ter esses contatos não entenderá a natureza tão pouco a si mesmo 
(Entrevistado/a 1). 

 

O/a Entrevistado/a 3 trouxe um conceito que chamou de “erosão da infância” 

como principal desafio. Consequência da crescente exposição das crianças ao 

assédio do mundo das máquinas e dos meios eletrônicos.  

 
O principal desafio do convívio das crianças com a natureza é o fenômeno da 
erosão da infância que tem acontecido na cultura da atualidade (...) O mundo 
virtual rouba a infância das crianças de uma forma muito perversa, pois tem 
como consequência a perda do brincar com qualidade de desenvolvimento 
cognitivo, psicológico e motor (Entrevistado/a 3). 
 
Um grande impedimento é esse desenvolvimento tecnológico que cada vez 
mais suga as crianças para dentro da dimensão virtual, distanciando-as da 
experiência da natureza e do ambiente que lhes cabe. O ambiente virtual não 
é um ambiente humano e na medida em que cada vez mais as crianças 
estejam sendo empurradas para dentro desse ambiente, tanto mais elas se 
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distanciam da sua própria condição humana e da sua própria condição de 
saúde (Entrevistado/a 6). 

 

Setzer (2016) alerta durante a exposição a meios eletrônicos as imagens em 

movimento com rápida sucessão são absorvidas sem que o telespectador pense 

conscientemente. Dessa forma, abafa o pensamento consciente e a imaginação do 

usuário. Ou seja, esses dispositivos prejudicam a capacidade humana de imaginar e 

de pensar a partir da própria consciência. Dos sentidos, apenas a visão e a audição 

estão sendo ativados, em situações extremamente parciais. Além do abafamento do 

pensar consciente a vontade fica inativa, pois não há ações, não se faz nada a não 

ser absorver passivamente imagens e sons. Da tríade de atividades mentais pensar–

sentir–querer, inibe-se as atividades do pensar e do querer, restando apenas o sentir. 

Porém, filmes e jogos normalmente transmitem cenas com excesso de sentimentos, 

emoções, como os conflitos pessoais, a violência e o erotismo. Os meios eletrônicos, 

talvez sejam, o maior e mais forte ataque às crianças e adolescentes no século XXI. 

É urgentemente uma mudança de mentalidade, que contenha a destruição da 

natureza, da sociedade e dos indivíduos, para isso é necessário colocar “os meios 

eletrônicos em seu devido lugar, evitando-os quando não são necessários e fazendo 

um uso consciente e altamente controlado deles quando são úteis” (SETZER, 2016, 

p. 31). 

Há na escola uma necessidade de atualização, com o desafio de encontrar 

significado nessa mudança e ser referência ao atender as demandas trazidas pela 

contemporaneidade. O formato arcaico que se apresenta, corre risco diante das 

rápidas transformações. Como exemplo, está o uso da tecnologia, que no início do 

século XXI traz como realidade crescente. Como indivíduos, as pessoas usam 

espaços virtuais, para administrar a própria imagem nas redes sociais e fazer 

propaganda de si mesmo sem precisar expor seus valores éticos e morais, medos, 

fragilidades e maus hábitos. Na escola, o ensino remoto, é uma solução mais barata 

do que investir em estrutura física, formação de professores/as e na reestruturação 

curricular do ensino e ainda assim, continua atendendo a demanda de despejar 

conteúdo sem sentido, manipulação de massas alienadas, mercantilização da 

educação e da mão de obra. 

Diante desse urgente contexto, o/a Entrevistado/a 2 expôs que:  
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(...) cada vez mais, os adultos têm a tarefa de, conscientemente, proporcionar 
tempos e espaços de contato com a natureza às crianças. De fato, é preciso 
conduzir esse contato, pois tem deixado de ser algo espontâneo. É uma 
tarefa de todos os que educam crianças (pais e professores). (...) é uma tarefa 
de cada um reconectar-se com esse ambiente natural, pois só quem faz isso 
verdadeiramente é que pode levar a criança para a natureza. Dentro da 
situação escolar, é comum que a escola se torne a única oportunidade para 
esse contato” (Entrevistado/a 2).  

 

Krenak (2019) afirma que durante muito tempo, fomos conduzidos à ideia de 

que somos a humanidade, como se isso significasse ser alheio ao organismo da Terra. 

Dessa forma, passamos a acreditar que os seres humanos e esse organismo são 

coisas diferentes, numa dicotomia entre a Terra e a humanidade. Porém tudo o que é 

possível se pensar no cosmo é natureza (KRENAK, 2019). 

É fácil concordar teoricamente com esta afirmação, porém o desafio 

apresentado pela contemporaneidade são ambientes urbanos, completamente 

antropizados.  

 
É muito difícil em uma cidade (...) como a gente tem pouco acesso a natureza 
(...) se organizaram para cuidar da praça, eles vão na praça e plantam e 
fazem hortas comunitárias (...) a gente precisa achar meios, não se pode 
reclamar que não tem isso ou aquilo, não adianta, é preciso achar formas de 
se aproximar da natureza. Então caminhos, possibilidades, tornar possível 
(Entrevistado/a 4). 

 
Para a criança vivenciar a natureza, cuidar dos seus resíduos e reincorporar 
no ciclo da terra é preciso ter espaço de natureza para isso. Temos o desafio 
de sair um pouco da caixa de atuação do professor que é a sala de aula 
fechada e expandir esse ambiente educador para o espaço externo (5). 

 

A vida se torna um espaço de aprendizagem àqueles que sentem a alegria de 

viver e tem o prazer na existência. O potencial sinérgico para contribuir de forma 

positiva na vida dos outros seres do planeta, gera entusiasmo de vida pessoal. O 

esforço para sair da prostração, da indiferença e da falta de vontade de viver é 

encontrar sentido para a vida (GUTIÉRREZ, 1999). 

Capra (2003) cita que o trabalho pioneiro de Jean Piaget, Maria Montessori e 

Rudolf Steiner proporcionou “um reconhecimento de que um ambiente de 

aprendizagem rico, multissensorial – envolvendo formas e texturas, as cores, odores 

e sons do mundo real -, é essencial para o pleno desenvolvimento cognitivo e 

emocional da criança” (CAPRA, 2003, p.29). 
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A maioria dos/as entrevistados/as, disseram que em escolas de PW há, de 

alguma forma, vivências de contato das crianças com a natureza. “(...) dentro da 

perspectiva antroposófica, há um entendimento da relevância desse contato (com a 

natureza) no processo de desenvolvimento da criança. Esse entendimento é a base 

da proposta pedagógica Waldorf” (Entrevistado/a 2). “Não existe PW sem contato com 

a natureza” (Entrevistado/a 3). “Pode ter que fazer um passeio, quente, calor, chega 

lá trabalha, volta. Tem que proporcionar alguma forma de se chegar a esse meio, 

qualquer EW precisa proporcionar isso” (Entrevistado/a 4). 

Mesmo em escolas urbanas a metodologia e os recursos didáticos da PW 

fazem uso de exercícios de contemplação da natureza como meio para o 

desenvolvimento da sensibilidade estética e ambiental dos/as alunos/as. Utiliza 

atividades sazonais, por exemplo observações de fenômenos relacionados às 

estações do ano. Possui preocupação em propor vivências contemplativas e 

manufaturadas (não consumistas) às crianças. Oferece aos/as alunos/as diversas 

atividades que priorizam o ar livre e o ambiente natural. É comum a escolha de 

técnicas de construção das escolas com materiais que conservam as propriedades 

rústicas, de incidência de luz e circulação de ar natural (OLIVEIRA, 2006).  

Porém, um deles trouxe para acontecer de fato é necessário que haja 

lideranças mobilizando, vivenciando essas ações na escola e cuidando dos fluxos 

desses processos. “A outra coisa é que o currículo tem que ser vivo e ser construído 

por quem está vivenciando a escola (comunidade escolar) e não ser estático ou pré-

definido” (Entrevistado/a 1). 

Apenas uma das entrevistadas disse que nem todas as escolas de PW 

possuem atividades de contato com a natureza e justificou dizendo que o ambiente 

urbano dificulta que essa aproximação aconteça. “Existe uma tentativa, mas fica nas 

narrativas e em poucas vivências durante o ano. De levar até um sítio, até um parque, 

de levar a algum lugar, mas não essa vivência do dia a dia” (Entrevistado/a 5). 

 
Tem escolas Waldorf que tem espaços físicos totalmente urbanos e muito 
limitados na experiência diária de contato com a natureza. Mas as 
possibilidades de compensar isso com as excursões com atividades extra 
escolares, ou seja, fora do recinto escolar sempre dada, não há impedimento 
nenhum pra isso (Entrevistado/a 6). 
 
Porque os professores não sabem. Nós mesmos não temos nenhuma ligação 
com a natureza, certo? Os professores precisam se transformar. Ou seja, 
todo o mundo acadêmico tem de se transformar. (...) Esta é a tarefa 
fundamental. (...) Os professores têm de ser transformados, por isso a 
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formação dos professores tem de ser transformada completamente, ou seja, 
na universidade. (...) E é uma transformação elementar e completa das 
escolas. E do currículo. E do planejamento das aulas, do aprendizado. 
Precisamos de um conceito completamente diferente de aprendizado. (...) 
Nós precisamos aprender trabalhando e trabalhar aprendendo 
(Entrevistado/a 7). 

 

Guttenhöfer (2014) diz que para que a escola ofereça uma educação holística 

para crianças de forma completa é necessário criar um novo entorno educativo e levar 

em consideração que as habilidades e competências das crianças estão em crise. A 

escola como espaço de aprendizagem pode dar um novo impulso à formação de 

desses seres humanos em desenvolvimento (GUTTENHÖFER, 2014).  

Para possibilitar essa mudança no ambiente escolar é preciso identificar qual o 

perfil necessário a um/a professor/a para que ele/a aplique de forma ampla, o currículo 

da PW. Os/as entrevistados/as disseram que não há uma forma padrão para 

identificá-los/as, porém a busca de autoconhecimento e autoeducação foi trazido 

como premissa básica para ser um educador Waldorf. É de grande importância a 

consciência da ética social, do ser parte de uma comunidade. 

 

Quadro 8 - Perfil do/a professor/a da escola de Pedagogia Waldorf. 
QUESTÃO 10. Qual o perfil necessário ao professor(a) para que ele(a) aplique de forma ampla, 
o currículo da Pedagogia Waldorf? Como identificá-los? Quais suas características?  
a. Liderança educadora, que busca criar sua aula a partir do conhecimento antropológico. 

(Entrevistado/a 1) 
b. Se dispor a fazer parte de uma comunidade escolar, construir coletivamente.  
(Entrevistado/a 2) 
c. Trilhar um caminho artístico de conhecimento individual e coletivo.  
(Entrevistado/a 3) 
d. Estar disposto a estudar e a se auto-educar. (Entrevistado/a 4) 
e. A principal característica desse professor é ser um eterno aprendiz.  
(Entrevistado/a 5) 
f. Cultivar um vínculo profundo com a natureza. (Entrevistado/a 6) 
g. Querer conectar o campo com a cidade. (Entrevistado/a 7) 

 

A EA tem pensado num/a novo/a educador/a, mediador/a do conhecimento, 

sensível e crítico/a, aprendiz permanente e organizador/a do trabalho na escola, um/a 

orientador/a, um/a cooperador/a, curioso/a e, sobretudo, um/a construtor/a de sentido 

(GADOTTI, 2000a, p. 45). 

 
Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 
produção ou a sua construção. (...) É preciso que, pelo contrário, desde os 
começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes 
entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-
se e forma ao ser formado. (...) Não há docência sem discência, as duas se 
explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se 
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reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar 
e quem aprende ensina ao aprender (FREIRE, 2015, p. 25).  

 

Nesse sentido, toda a questão de ensino não se resume ao interesse, aplicação 

e dedicação por parte dos alunos. Antes disso, é necessário interesse, aplicação e 

dedicação por parte do professor STEINER (2014b, p. 197). 

O/a professor/a Waldorf é: 

 
Liderança educadora (...) de certa forma, livre para criar sua aula, (...) ou seja, 
fazer a conexão dos saberes. No momento que se é professor(a) na PW, 
começa o despertar das relações do que podem fazer bem para as crianças 
é para ir atrás, o ambiente da escola Waldorf permite isso (Entrevistado/a 1). 

 

Consciente de que “estar em uma escola é fazer parte de uma comunidade” 

(Entrevistado/a 2). 

 
O professor tem que estar disposto a trilhar um caminho artístico de 
conhecimento, de trabalho, tem que ter essa disposição e tem que acreditar 
no ser humano, nesse projeto humano, tem que estar disposto a estudar, a 
querer conhecer mais e querer contribuir com a criação do ser humano 
(Entrevistado/a 3). 

 
O professor precisa ter esse profundo desejo de se tornar professor. 
Compreender profundamente essa antropologia da criança para poder 
aplicar, ou dialogar com o currículo e trazê-lo para as crianças. (...) ter algum 
tipo de uma cosmovisão (...) não precisa ser apenas antroposófica, mas (...) 
é um caminho de elaboração que leva tempo. O professor precisa ter domínio 
do conteúdo, precisa saber o que vai ministrar, precisa se aproximar disso 
(...). Nenhum professor é o dono da verdade, mas ele precisa fazer um 
caminho diário para conquista desse cuidado com a verdade. Ele precisa 
dessa autoeducação, (...) onde está bom e onde precisa melhorar de uma 
forma muito honesta consigo mesmo (Entrevistado/a 4). 

 

Steiner (2015) afirma que a atitude mental que o/a professor/a leva para a aula, 

em todo o tempo de sua existência, é a diferença principal atuante no ensino Waldorf. 

O/a professor/a que estuda e elabora pensamentos sobre a evolução humana 

alcançará com os/as alunos/as resultados bem diferentes de um/a colega que não 

reflete a esse respeito com seus pensamentos. 

A respeito da prática pedagógica, Steiner afirma:  

 
(...) o mais importante é aprender a ler na criança. E um verdadeiro e prático 
conhecimento humano orientado segundo os princípios corpo, alma e espírito 
conduz realmente a tal aprendizado. Por esta razão é tão difícil falar sobre a 
chamada Pedagogia Waldorf – pois a Pedagogia Waldorf não é exatamente 
algo que se possa aprender, sobre o qual se possa discutir: é pura prática, e 
pode-se realmente apenas relatar, através de exemplos, como a prática é 
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utilizada em cada caso ou necessidade (STEINER, 1994c, p. 9).  
 

O/a aluno/a Waldorf aprende através de pessoas, e não de livros, pois o que 

se oferece nesse tipo de escola não é apenas conhecimento, mas vivências. O/a 

Professor/a de Classe é quem principalmente oferece essas oportunidades, tão 

importantes para o desenvolvimento humano durante o segundo setênio (LANZ, 1998 

p. 84).  

 
A principal característica desse professor é ser um eterno aprendiz, ele tem 
que ser um buscador, um curioso, uma pessoa que vai atrás das coisas, que 
se move pela autoeducação. (...) o mesmo currículo pode ser dado de diversas 
formas, dependendo da classe, dependendo do professor (Entrevistado/a 5). 

 

O compromisso com o desenvolvimento humano é a principal característica 

do/a professor/a Waldorf. Isso não se consegue apenas em cursos de formação, estes 

sim, ajudam a trilhar o caminho com embasamento teórico essencial ao 

aprofundamento de um tema tão complexo como o estudo do ser humano. Porém a 

busca é individual, com profundo empenho no processo de autoeducação e de 

entrega para a construção coletiva da comunidade escolar.  

 
Quanto mais ele próprio, independente de ser professor, cultiva um vínculo e 
se aprofunda em um vínculo com a natureza, tanto mais ele está se 
predispondo a quando estar com crianças, incentivar que isso aconteça. A 
criança pega muito o exemplo do educador, os interesses que o educador tem, 
se o interesse genuíno e não meramente acadêmico. (...) Para que se 
desenvolva um saudável interesse da criança pela natureza e para que ele 
possa entusiasmar as crianças pela natureza, ele precisa se entusiasmar a 
partir de alguma coisa que o entusiasme (Entrevistado/a 6). 
 
(...) ser professores, trabalhar com crianças – em pedagogia ou pedagogia 
social – e também querem fazer algo na Terra. Porque sentem que é preciso 
fazer algo na Terra. E há aqueles que querem ser agricultores, mas não 
querem simplesmente morar no campo, longe de cultura, por assim dizer 
culturalmente famintos. Eles querem formar uma comunidade. Querem ter 
cultura no campo. Também querem fazer música, ler poesia e tocar violoncelo. 
E fazer teatro. Ou seja, o campo e a cidade querem se reconectar novamente. 
E isso já está acontecendo no espírito das pessoas, na forma de saudade. 
Ainda não como realidade, mas como saudade. Precisamos agarrar essa 
saudade! E lhes fazer uma oferta (Entrevistado/a 7).  

 

Mendonça (2005) afirma que, como educadores/as, é preciso se aproximar 

daquilo que une, que coloca juntos os seres habitantes dessa Terra. Para isso, 

desenvolver mecanismos que ajudem as pessoas a sentir o pulsar da vida, reconhecer 

as diversas formas que a vida tem para se manifestar e ampliar a percepção do mundo 
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em que vive. Isso é melhor e mais facilmente percebido no contato com o mundo 

natural, tornando tão as vivências com a natureza (MENDONÇA, 2005). 

Steiner (2015) diz que o/a professor/a deve, necessariamente, impregnar a 

matéria de ensino com fantasia e acrescentar a isso a coragem, para que, dessa 

forma, sua vontade desempenhe no ensino o forte sentimento de responsabilidade 

perante a verdade. 

 
E quem desejar imbuir-se de pedagogia, prescreva a si mesmo o seguinte 
lema pedagógico: Compenetra-te com capacidade de fantasia, tem coragem 
em relação à verdade, aguça teu sentimento pela responsabilidade anímica 
(STEINER, 2015, p. 199). 

 

Por meio das respostas analisadas, foi possível perceber que o trabalho feito 

na PW, em sua essência, tem a intenção de aproximar o ser humano da natureza, 

não como um ser externo a ela, mas integrado aos processos de sobrevivência. Os/as 

entrevistados/as se colocam diante dos aspectos relacionados à consciência 

ecológica como se esses estivessem subentendidos no currículo da PW. Porém, 

apesar de serem oferecidas muitas oportunidades na proposta de metodologia e 

didática da PW, foi possível identificar algumas lacunas com possibilidade de 

elaboração, aplicação e desenvolvimento curricular. 

Nota-se que apesar de toda a construção já realizada para viabilizar a EA, ainda 

há um longo caminho de transformação para a humanidade percorrer até que se torne 

uma realidade, até mesmo nas escolas de PW. 

A EA é assunto urgente e parece permear o consciente coletivo dos/as 

educadores/as entrevistados/as. O fato de a infância estar ameaçada é reconhecido, 

mas ainda faltam atitudes que promovam transformação. A principal dificuldade 

encontrada foi que existem poucos trabalhos acadêmicos abordando esse tema, 

dificultando a discussão com base em outras experiências nesse assunto. Uma 

conquista importante foi encontrar relação da EA com várias atividades propostas na 

PW e perceber que muitas delas acontecem de forma cotidiana e comprometida com 

o desenvolvimento humano.  

Após a análise das entrevistas, além de notar as correspondências que 

existem, foram identificadas algumas lacunas quanto à aplicação de práticas entre de 

EA na PW. 
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(i) A falta de formação crítica e política da comunidade escolar no 

reconhecimento dos problemas socioambientais globais parece ser uma 

lacuna não apenas na ação consciente da EA, mas também com todo o 

movimento antroposófico. O referencial deixado pela Trimembração do 

Organismo Social ainda está longe de ser aplicado em muitas escolas e 

necessita de disposição verdadeira para esse ideal ser alcançado. 

(ii) Outro ponto importante é o fato de não haver, na maioria das formações 

de professores/as Waldorf a abordagem (teórica e prática) sobre temas 

urgentes como questão ecológica e as consequências do uso das mídias 

digitais no cotidiano escolar. Esses assuntos são realidade no dia a dia 

escolar e precisam estar nas formações para preparar educadores/as 

que atuarão imersos nessa realidade. Muitas vezes, o/a educador/a não 

tem conhecimento prévio sobre esse assunto e acaba atuando de forma 

inconsciente frente a assuntos tão importantes na atualidade. 

(iii) A partir das respostas dadas nas entrevistas, nota-se que, de maneira 

geral, educadores/as Waldorf parecem pensar em EA como conteúdo e 

cientificidade demonstrando estigmas e desconhecimento sobre 

abordagens como sensibilização, interpretação ambiental e os matizes, 

de EA Crítica, EA Conservadora, Ecosofia, Educação Ecológica, 

Agroecologia etc. Os/as professores/as utilizam muitas das ferramentas 

pedagógicas utilizadas pela EA sem ter conhecimento de que são 

utilizadas com essa finalidade.  

(iv) Com enfoque Eurocêntrico, falta às escolas Waldorf mais abordagens 

regionais, usando a cultura brasileira e de toda América Latina, de forma 

a oferecer aos/as alunos/as elementos e vivências dentro e fora de sala 

de aula para o desenvolvimento da imaginação a partir do conhecimento 

sobre a cultura local e regional. Essa abordagem regional pode 

fortalecer o sentimento de pertencimento e a apropriação do 

conhecimento por meio de identidade local. 

(v) Entendido como um importante gargalo na busca de transformação está 

a necessidade de ressignificação de valores por parte do Corpo 

Pedagógico. Isso seria possível através de prática crítica, construção 

reflexiva e estudo antropológico. Isso caracterizaria a busca por transpor 

as limitações em assumir atividades inovadoras de demandas locais e 
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contemporâneas. Novas práticas são possíveis de serem reformuladas 

em todos os anos curriculares, a partir de uma abertura para o novo 

chegar. 

(vi) É notável as dificuldades de professores/as e familiares, com hábitos 

urbanos, de desenvolverem em si as relações e vínculos afetivos com o 

ambiente natural, a reconexão cotidiana com a natureza, necessária 

para proporcionar vivências verdadeiras às crianças. As crianças a 

agem por imitação, precisam ver sua autoridade amada em ação para 

se inspirarem a atuar, formar hábitos e agir com intimidade no contato 

com o restante da natureza. 

(vii) O caminho da transformação passa pela necessidade de desenvolver as 

comunidades escolares para livrar-se de hábitos embotados e 

cristalizados que engessam o processo criativo e não permitem o 

avanço de novas abordagens no organismo social – participação, 

cooperativismo, ecologia, mídias digitais, alimentação etc. Essas ações 

integradoras do ambiente social devem ser cada vez mais fortalecidas 

para motivar a atuação pela construção do ambiente coletivo, de uma 

escola para todas as famílias. 

 

O ambiente escolar Waldorf tem grande potencial de ser agente de 

transformação social e ambiental. A Agricultura Pedagógica foi identificada como 

sendo uma prática de EA que possui indicações curriculares claras na PW, com 

oportunidades metodológicas e didáticas para ser trabalhada em todos os anos 

escolares entre a EI, EF e EM. Porém, ainda tem muito para ser desenvolvida, 

principalmente quanto a revisão curricular e mudança de atitude do Corpo 

Pedagógico. 

No EF, a indicação pedagógica é apresentar à criança o “Mundo Belo”. Essas 

vivências envolvendo práticas de agricultura são essenciais para o ser humano em 

formação reconhecer a sua capacidade de transformação a partir da própria atuação 

no mundo pelo trabalho na terra. É uma abordagem que proporciona aprendizagem 

integrada com a natureza de acordo com o pensamento sistêmico, ecologia profunda 

e conexão espiritual com a Mãe Terra.  
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6 CONSIDERAÇÕES E INQUIETAÇÕES FINAIS 
 

Ao buscar correspondências, semelhanças e diferenças, entre os conceitos e 

práticas da EA e PW no Ensino Fundamental nota-se que o debate e a aplicação 

desse assunto ainda são incipientes. Na área de EA, existem várias referências 

acadêmicas, muitos/as autores/as e um pensamento que está sendo desenvolvido há 

anos, por diversos olhares. No caso da PW, no Brasil e no mundo, esses estudos são 

eventuais, poucos/as autores/as e possuem pouca continuidade. É importante 

assumir que existem lacunas e precariedades no movimento antroposófico, inclusive 

o fato de não haver muitos/as pesquisadores/as para subsidiar o desenvolvimento 

desse assunto no âmbito acadêmico. 

Apesar de abrangente, a obra do Steiner para a PW não deve ser considerada 

pronta. É preciso reconhecer a necessidade de atualizações curriculares e 

adaptações aos contextos históricos e às realidades locais onde a escola está 

inserida. A base deixada pode e deve ser pensada, sentida e construída, pois não foi 

concebida como sendo algo definitivo. Há espaço para inovações no cotidiano de cada 

escola, no que se refere a metodologia e didática que aborda práticas com enfoque 

ecológico.  

Os temas ambientais e ecológicos, apesar de serem urgentes, parecem estar 

apenas iniciando, em debates e na construção dentro da Escola Waldorf. Não há 

antropósofos/as acadêmicos se destacando na sua contribuição para a relação entre 

as questões ecológicas atuais e a antroposofia. Durante as buscas, foram verificados 

poucos artigos publicados com temas similares, entre eles, no RoSE: Research on 

Steiner Education30. Ou seja, para desenvolver a pesquisa, esbarrou-se na falta de 

subsídio neste tema, sendo necessário pensar e trazer questionamentos na busca de 

construir soluções para as urgentes demandas planetárias. 

Dessa maneira, tanto nas reflexões sobre a PW feitas por alguns/mas 

autores/as contemporâneos/as que se dedicam à pesquisa a EA - tais como Hutchison 

(2000), Gadotti (2000a), Capra (2003) entre outros - quanto nas descrições de 

experiências concretas na escola Waldorf pelos/as entrevistados/as, nota-se que 

pouco foi estudado sobre a relação e implementação da EA na PW. Principalmente, 

 
30 RoSE: Research on Steiner Education. Disponível em: https://www.rosejourn.com/index.php/rose. 
Acesso em: 20 out. 2020 
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sobre as atividades realizadas na PW que, em sua concepção, buscam objetivos 

similares aos da EA. 

Para pensar a EA nas escolas de PW é importante refletir se o que foi deixado 

como orientações curriculares no início do século XX está realmente sendo aplicado 

e se é suficiente para quem está educando agora na primeira metade do século XXI. 

A própria prática pedagógica reflete as lacunas a serem observadas e direcionam 

quais são as estratégias para preenchê-las. Dessa forma é possível trazer algo novo 

às comunidades escolares, para construção de entornos educativos adequados às 

diversas realidades socioculturais. 

Uma das questões para que essa construção curricular seja efetiva, é avaliar a 

maneira com que a questão ambiental tem sido abordada nas formações de 

professores/as Waldorf. Os temas ecologia, cuidados com a terra, salutogênese e 

nutrição têm sido tratados de forma superficial em seu embasamento teórico e 

vivências de práticas pedagógicas que contemplem esse tema. É importante repensar 

as possibilidades de atuação curricular nessas formações, pois os/as professores/as 

são grandes responsáveis em fazer pulsar a PW nesse tipo de escola. 

Com todas as oportunidades e desafios para aproximar o ser humano do 

restante da natureza, especificamente no ambiente escolar, seja qual for a orientação 

pedagógica, é necessário que as famílias, o grupo de professores/as e gestão 

administrativa estejam alinhados com a proposta de espaço educador integrador. 

Porém, em geral, nota-se que as famílias, os/as educadores/as e gestores/as não 

possuem espaço, tempo, formação de vida, técnica e científica para provocar, 

concretizar e sustentar essas iniciativas. 

O ambiente antroposófico de uma Escola Waldorf, com seu enfoque na arte de 

educar para o desenvolvimento saudável do ser humano, busca oferecer caminhos 

para sistemas cooperativos, espaços de debate e autoavaliação, liberdade para 

familiares, professores/as e alunos/as se expressarem individualmente ou em grupo. 

Isso proporciona oportunidades para o exercício social, porém há muito por vir. É 

urgente para essas comunidades escolares livrar-se de hábitos embotados e 

cristalizados e permitir abertura para o novo, com ação reflexiva sobre a prática 

individual no coletivo. 

Essa revisão de valores é urgente diante do fato de que os níveis de problemas 

no âmbito da educação tem aumentado e parece que pouco está sendo feito 

efetivamente para reverter esse quadro. Ao contrário disso, neste início de século XXI, 
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a EA não está sendo priorizada, tão pouco inserida na realidade educacional. Até 

mesmo na PW, com sua ampla abordagem, existem lacunas e falhas. Estas são 

evidentes tanto na formação de professores/as, quanto na gestão escolar e 

estagnações de demandas vindas das famílias. O presente estudo vem como um 

alerta na busca de estratégias para um despertar para esse tema na escola. 

Tanto no ambiente escolar como no contexto das relações sociais, há um 

discurso de reconhecimento das ferramentas de EA como sendo efetivas no processo 

educativo e de transformação social, mas ainda falta muito para serem amplamente 

aplicadas. É preciso rever a forma de pensar o ensino, na intenção de promover um 

resgate do vínculo entre o ser humano e a natureza, ameaçado, e por vezes perdido, 

ao longo dos últimos séculos. 

Constata-se a necessidade de estimular e inspirar, cursos de formação de 

professores/as e escolas em geral, a repensar abordagens cotidianas do tema meio 

ambiente, ecologia e cuidados com a saúde do ser humano e de toda a Terra. A EA 

precisa de atenção especial, na busca de construir realidades com base não apenas 

em orientações curriculares, mas a partir das demandas específicas de cada local.  

O dilema vivido pela EA e pela PW é estar diante de uma geração de crianças 

intermediada por adultos/as (famílias e professores/as) e suas consciências de uma 

vida urbana, industrializada e mercantilizada. Para haver reflexos verdadeiros na 

educação das crianças, os/as adultos/as precisam estar atentos/as quanto à própria 

consciência, no cuidado de si, no cuidado de si com o outro e do cuidado de toda 

humanidade por todos os reinos da natureza. 
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APÊNDICE A - Termo De Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 
 

Esse estudo faz parte do projeto de mestrado da engenheira florestal e 

pedagoga Ana Paula Passaes Galdino. A pesquisa é orientada pela Profa. Dra. 

Andrea Rabinovici no Programa de Análise Ambiental Integrada da Universidade 

Federal de São Paulo - UNIFESP. Estamos convidando o Sr/a a participar desta 

pesquisa com tema: “Educação Ambiental na Pedagogia Waldorf: diálogos e 
mudanças na relação ser humano/natureza nas abordagens para o Ensino 
Fundamental” nos concedendo uma entrevista.  

O estudo tem como objetivo traçar correspondências e comparações entre os 

conceitos e práticas da Educação Ambiental e os da Pedagogia Waldorf no Ensino 

Formal, nas abordagens para Ensino Fundamental. O Sr. (a) precisará comparecer a 

um encontro com duração entre 30 minutos à 1 hora e meia, no qual será realizada 

uma entrevista semiestruturada que será gravada, posteriormente transcrita e 

utilizada na construção da tese.  

Entendemos que há alguns riscos de possíveis constrangimentos, entre eles (i) 

Sr. (a) não se sentir confortável ao responder as perguntas; (ii) Sr. (a) precisar de mais 

tempo para responder as perguntas do que foi disponibilizado na entrevista; (iii) Sr. 

(a) dizer algo impulsivamente durante a gravação e não querer que sua resposta faça 

parte da análise e; (iv) Sr. (a) não concordar com a abordagem da pesquisa. Nos 

casos citados, o Sr. (a) terá plena liberdade de recusar-se a participar ou retirar seu 

consentimento.  

Gostaríamos de deixar claro que (i) não haverá custos ou compensações 

financeiras pela sua participação (ii) os pesquisadores se comprometem a utilizar os 

dados coletados somente para esta pesquisa, (iii) quando o estudo for finalizado, o 

Sr. (a) será informado sobre os principais resultados e conclusões obtidas no estudo, 

(iv) asseguramos ao Sr. (a) que haverá garantia de sigilo em relação ao nome do 

participante.  

Em qualquer etapa do estudo, o Sr. (a) terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal 

investigador é a profa. Dra. Andrea Rabinovici e a engenheira florestal e pedagoga 

Ana Paula Passaes Galdino que pode ser encontrado no endereço (institucional – Rua 

Sena Madureira, 1500, 5o. Andar, Vila Clementino, São Paulo, cep: 04.021-001 - 
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Telefone(s): (11) 5083-2121/5184-4079 - email: andrearabinovici@gmail.com e 

appgaldino@gmail.com).  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp – Rua Prof. Francisco 
de Castro, 55 – CEP: 04020-050 – Vila Clementino – Telefone: (11) 5571-1062, 
Fax: (11) 5539-7162 – E-mail: cep@unifesp.edu.br. 

 
 

DECLARAÇÃO DO(A) PARTICIPANTE 

 
 

“Eu, ___________________________________________________ declaro que 

participei da pesquisa, concordo com todas informações dadas e recebi uma via do presente 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Local da entrevista:____________________________________________________ 

 

Data _____/______/_____  

 

Nome do participante:_________________________________________________ 

 

Assinatura do participante:______________________________________________ 

 

“Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e 

Esclarecedio deste educador para a participação neste estudo. Declaro ainda que me 

comprometo a cumpri todos os termos aqui descritos.” 

 

Data _____/______/_____  

 

Mestranda Ana Paula Galdino _____________________________________ 

 

Orientadora Profa. Dra. Andrea Rabinovici_____________________________ 
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevista para projeto de mestrado 
 

Educação Ambiental e a Pedagogia Waldorf: diálogos e mudanças na 
relação ser humano/natureza nas abordagens para o Ensino Fundamental  

Aluna: Ana Paula Passaes Galdino 

Orientadora: Profa. Dra. Andrea Rabinovici 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
1. O que é Educação Ambiental para você? 

2. Na sua formação profissional ou pessoal, você estudou Educação Ambiental? 

Como foi? 

3. Na sua experiência de vida, qual o seu histórico de relação com a natureza?  

4. O que tem de Educação Ambiental na (ou no currículo) Pedagogia Waldorf? 

Na sua prática como educador(a)? 

5. Como as crianças do ensino fundamental deveriam ter atividades de contato 

com a natureza? 

6. Como a relação ser humano-natureza pode ser transformada a partir do contato 

da criança com a natureza durante a infância? 

7. Quais os desafios para que haja contato com a natureza durante a infância nos 

dias de hoje? 

8. No Ensino Fundamental, todas as escolas de Pedagogia Waldorf oferecem 

oportunidade de contato com a natureza aos seus alunos? 

9. Se a resposta à questão anterior foi não, por que, apesar do currículo 

transversal que a Pedagogia Waldorf traz, algumas escolas não fazem atividades que 

conectam as crianças com a natureza? 

10. Qual o perfil necessário ao professor(a) para que ele(a) aplique de forma 

ampla, o currículo da Pedagogia Waldorf? Como identificá-los? Quais suas 

características? 

11. Há alguma publicação, sobre aspectos da Educação Ambiental e Pedagogia 

Waldorf, sob o olhar da relação ser humano-natureza, para me indicar? Qual tema? 

Deixar claro. 

Com quem você acha que eu poderia conversar sobre aspectos da educação 

ambiental e Pedagogia Waldorf, sob o olhar da relação ser humano-natureza? Poderia 

me passar o contato? 
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ANEXO A: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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