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 RESUMO 

 

 

Este estudo teve como objetivo identificar as características principais da 

Pedagogia Waldorf e sua aplicabilidade na educação infantil. Para tanto, foi realizada 

uma extensa pesquisa bibliográfica afim de apontar os pontos em que essa Pedagogia 

se difere das demais. Como conclusão vimos que se trata de um método de ensino 

voltado para o desenvolvimento humano da criança. O ensino acontece em ciclos 

chamados setênios e até os sete anos a criança será preparada para o mundo e 

somente a partir daí que se encontra pronta para ter o real contato com as letras e 

números. Intimamente ligada à Antroposofia, a Pedagogia Waldorf é pouquíssimo 

conhecida no meio acadêmico e segundo vários autores, poderia ser uma rica fonte 

de saberes para estudantes de licenciatura. 

 

Palavras-chave: Pedagogia Waldorf, Educação Infantil, Ensino 

 

 

 

                                                           
1Aluna concluinte do curso de Pedagogia do Centro Universitário Presidente Tancredo Neves – UNIPTAN 
 
                                                                                                                                                                                                                                       



 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A escolha desse tema se deu a partir do aprofundamento do estudo das 

correntes pedagógicas e filosóficas através dos tempos. Ao ver as transformações 

políticas, sociais, culturais e educacionais ao longo da história e principalmente na 

atualidade. 

Sabendo-se desta forma que não existem “modelos” estanques no 
ensino e aprendizagem, e que variam decorrente ao contexto social, 
cultural e educativo onde o aluno esta inserido, ficou evidente a 
necessidade de perceber a realidade da criança, ocasionando o 
significado na aprendizagem da mesma. Nesse sentido, visualizando a 
escola inserida no contexto social, ela tem produzido no decorrer de 
períodos históricos, diferentes abordagens, concepções e teoria de 
ensino. Tais teorias ganham delineamento mediante sua vivência na 
prática, na realidade escolar, de acordo com o momento histórico e 
social. Assim também a abordagem de ensino apresentam seus 
aspectos positivos, bem como suas fragilidades e lacunas. NAIRA 
NATIELI DE ARAÚJO p.5 

Apesar de se ver várias mudanças no papel, somos obrigados a concordar que 

muito pouco se evoluiu na prática para que essas mudanças ocorrecem de fato. Haja 

visto os modelos de salas de aula que temos nas escolas até os dias atuais. A base 

dessa mudança se encontra na base da educação, que é o foco da presente pesquisa: 

a Educação Infantil. Diante de tantos percálcios na educação, muitos profissionais 

chegam às salas de aula inseguros e cheios de dúvidas nas suas ações pedagógicas. 

Sendo assim muitas vezes se veêm obrigados a recorrer a materiais prontos para 

conduzir suas práticas e não apenas como instrumentos norteadores de suas 

condutas. Diante da situação exposta o objetivo geral deste estudo é conhecer a 

fundamentação teórica da Pedagogia Waldorf afim de buscar novos caminhos para 

apoiar a prática da educação infantil. A Pedagogia Waldorf tem como principal foco a 

concepção de desenvolvimento do ser humano introduzida por Rudolf Steiner. Essa 

concepção leva em conta as diferentes características das crianças e adolescentes 

segundo sua idade aproximada. Ela é uma pedagogia holística em um dos mais 

amplos sentidos que se pode dar a essa palavra quando aplicada ao ser humano e à 

sua educação. O ponto de vista físico, anímico e espiritual, e o desabrochar 

progressivo desses três constituintes de sua organização é abordado diretamente na 



pedagogia. Assim, cultiva-se o querer (agir) através da atividade corpórea dos alunos 

em praticamente quase todas as aulas; o sentir é incentivado por meio de abordagem 

artística constante em todas as matérias, além de atividades artísticas e artesanais, 

específicas para cada idade; o pensar vai sendo cultivado paulatinamente desde a 

imaginação dos contos, lendas e mitos no início da escolaridade, até o pensar abstrato 

rigorosamente científico no ensino médio. O fato de não se exigir ou cultivar um pensar 

abstrato, intelectual, muito cedo é uma das características marcantes da pedagogia 

Waldorf em relação a outros métodos de ensino. As escolas Waldorf são totalmente 

livres do ponto de vista pedagógico, pertencendo em geral a uma associação 

beneficente sem fins lucrativos. Idealmente, a administração escolar é feita pelos 

próprios professores. Cada escola é independente da outra: o único que as une é o 

ideal de concretizar e aperfeiçoar a pedagogia de Rudolf Steiner, visando formar 

futuros adultos livres, com pensamento individual e criativo, com sensibilidade 

artística, social e para a natureza, bem como com energia para buscar livremente seus 

objetivos e cumprir os seus impulsos de realização em sua vida futura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 



 

 O presente artigo, desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica, busca 

explorar as contribuições da Pedagogia Waldorf, na educação integral da criança no 

seu primeiro setênio, como uma forma de mostrar outras possibilidades de educação 

que não as que estamos habituados a ver e discutir no curso de licenciatura. De forma 

mais específica, este trabalho busca apresentar conceitos e princípios dessa 

Pedagogia, assim como suas especificidades e fundamentos no âmbito da Educação 

Infantil. 

Baseada na Antroposofia 2 , a Pedagogia Waldorf teve sua primeira escola 

fundada no ano de 1919, na Alemanha. No Brasil, a Escola Higienópolis em São 

Paulo, foi a primeira fundada de acordo com seus princípios, no ano de 1956.   

A Pedagogia Waldorf está fundamentada numa ética profundamente humanista 

e na relação entre educação e liberdade. Segundo Bach Junior (2012, p. 11): 

Dentre os movimentos pedagógicos que surgiram como alternativa à grande 
formatação que os processos educativos receberam durante sua 
historicidade, a Pedagogia Waldorf é fundada sobre princípios próprios que 
estruturam a singularidade de sua metodologia educacional. Seus 
fundamentos teóricos, filosóficos e antropológicos, elaborados pelo filósofo 
austríaco Rudolf Steiner (1861-1925), ampliam a concepção de ser humano 
e de sua finalidade. Estes fundamentos estão focados na questão da 
liberdade do ser humano. 

 As vertentes da Pedagogia Waldorf pretendem trazer uma grande contribuição 

para a formação de cidadãos mais humanos e conscientes do verdadeiro valor da 

Igualdade, Liberdade e Fraternidade, princípios que norteiam essa corrente de 

pensamento. Para esse modelo de educação, isso significa desenvolver o ser humano 

como um ser completo trabalhando seus três veículos de expressão: o corpo, as 

emoções e a mente. É nesse tripé que Steiner, seu idealizador apoiou seu ensino: 

Nesse contexto, a educação e o ensino desempenham um     papel decisivo. 
O futuro da espécie humana se manifesta já nas crianças. Toda inovação no 
mundo, tudo o que é criado remonta, em última análise, as realizações 
individuais e o seu aumento na comunidade. No entanto, as chances que o 
indivíduo tem de explorar suas fontes interiores dependem do cuidado que 

                                                           
2Antroposofia:  (palavra derivada do grego anthropós, homem, e sophia, sabedoria) é uma filosofia de 

vida que reúne os pensamentos científico, artístico e espiritual numa unidade e que responde às 

questões mais profundas do homem moderno sobre si mesmo e sobre suas relações com o universo. 

Elaborada no início deste século pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner (1861-1925), a Antroposofia é 

um método de conhecimento que aborda o ser humano em seus níveis físico, vital, anímico e espiritual, 

e mostra como essas naturezas, absolutamente distintas entre si, atuam em constante inter-relação.  

                                                                                                                                                                                                     



este recebe do educador e professor. Estimular talentos individuais e torna-
los socialmente produtivos é a tarefa mais importante do educador, e não a 
educação da nova geração para a comunidade linear de trilhas de 
desenvolvimento técnico-econômicas prefixadas. O direito da nova geração 
a uma formação livre neste sentido, que desenvolva seus impulsos e suas 
aptidões da forma mais versátil possível, para que ela possa um dia 
transformar a sociedade existente, é talvez o motivo mais importante alegado 
por Rudolf Steiner para a criação de escolas livres e universidades livres 
(CARLGREN; KLINGBORG, 2014, p.11). 

É característica da Pedagogia Waldorf a intenção de proporcionar ao aluno o 

desabrochar de suas capacidades, auxiliando para que cada um seja capaz de tomar 

a vida nas próprias mãos. Essa característica está atrelada ao pensar, ao sentir e ao 

querer. 

[...] o pensar está localizado no polo da cabeça e envolve a   percepção, a 
imaginação e o pensamento, organizados no denominado sistema 
“Neurosensorial”, já o sentir tem sua localização nos rins e na parte do tórax 
humano, e representa o sistema “Rítmico-circulatório” e o querer se relaciona 
com o sistema “Metabólico motor” e tem sua morada nos membros (GARCIA, 
2014, p.27 apud MARINS, 2015, p.24). 

Destaca-se ainda que a Pedagogia Waldorf tem potencial para atender a 

diversidade, encarando-a como uma riqueza, valorizando as diferenças, partindo do 

pressuposto que todo ser humano com a correta orientação, pode se desenvolver. A 

partir do conhecimento desta Pedagogia, muitas escolas poderiam se beneficiar de 

seus fundamentos. Sobre isto, Lanz (1990, p. 65) destaca que “a pedagogia Waldorf 

não pretende ser, à primeira vista, original ou revolucionária”. Assim, as qualidades 

excepcionais dessa Pedagogia, só aparecem quando seu fundamento simples e 

lógico é comparado com o que o ensino escolar é hoje em dia. 

Trata-se de desenvolver na criança bases para um pensamento preciso e claro, 

isento de preconceitos e dogmas, cultivar sentimentos autênticos no respeito ao 

próximo e gerar a responsabilidade de sustentabilidade do planeta. 

Diante da riqueza do currículo e da exiguidade de tempo disponível, um 
segredo da Pedagogia Waldorf consiste na economia no ensino, com a qual 
o professor deve trabalhar. Já que a finalidade é formar os alunos, fazendo 
com que estes sintam o essencial de uma disciplina, o professor pode 
renunciar a todos os detalhes sem nexo, que serão logo esquecidos e só 
oneram a memória. Em cada matéria existem fatos, conhecimentos, leis e 
relações essenciais: é isto que o aluno deve conhecer; melhor do que 
conhecer uma fórmula é saber deduzi-la. Pensar matematicamente ou 
historicamente vale mais do que acúmulo de fórmulas, nomes ou datas” 
(LANZ,1998, p. 102). 

A proposta educacional de uma escola Waldorf passa pelo fazer, o sentir, e só 

depois, o pensar. Para Steiner apud Setzer (1998, s.p.): 

Não há, basicamente, em nenhum nível, uma educação que não seja a auto-
educação. [...] Toda educação é auto-educação e nós, como professores e 



educadores, somos, em realidade, apenas o ambiente da criança educando-
se a si própria. Devemos criar o mais propício ambiente para que a criança 
eduque-se junto a nós, da maneira como ela precisa educar-se por meio de 
seu destino interior. 

A Pedagogia Waldorf pensa na integração dos seres. Um exemplo prático de 

uma aula de matemática onde é trabalhado fração: os alunos aprendem a dividir o 

pão, mas primeiro eles vão plantar o trigo, cultivá-lo, colher, fazer a farinha, fazer o 

pão e colocar para assar em um forno de barro que também foi construído por eles, e 

só então irão dividir esse pão. Isso faz com que a criança tenha uma vivência de todo 

o processo, o que traz, segundo a visão antroposófica uma confiança na vida e no 

mundo. 

O foco dessa pedagogia é justamente trabalhar a criança como um ser humano 

completo, juntamente com os pais que participam ativamente do dia a dia das crianças 

na escola. De acordo com Gonçalves (s.d., p.7): 

Desde a discussão sobre o Humanismo, fala-se a respeito de uma pedagogia 
que leve em conta o ser humano como um todo, ou seja, que o homem seja 
formado adquirindo ciência, moral e sentimento religioso. A partir de então, 
várias correntes pedagógicas vêm desenvolvendo um trabalho de atingir a 
criança em suas aptidões corporais, intelectuais, práticas, afetivas e 
espirituais. Podemos perceber a relação da Pedagogia Waldorf com os 
propostos pelo movimento humanista, pois o Humanismo tinha como objetivo 
colocar o homem como centro, além de valorizar a sua autonomia. 

A pedagogia fundamentada por Rudolf Steiner retoma esta discussão em 
torno do ser humano, para que este se desenvolva de uma maneira que se 
torne livre na fase adulta para dar direções a sua própria vida. 

Sendo assim, a Pedagogia Waldorf e a formação de seus professores tem 

como objetivo transcender a mera transmissão de conhecimentos. De acordo com 

Gonçalves (s.d., p. 7) “a capacitação dos professores da Educação Waldorf, exige-se 

do professor, além da formação exigida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

a formação específica oferecida nos Seminários da Pedagogia Waldorf”. Está pautada 

no desenvolvimento integral do educando, buscando uma educação mais acolhedora 

e preocupada com a formação da vontade, cultivo da sensibilidade e intelecto. 

Muitas diferenças são encontradas dentro da Pedagogia Waldorf. Na visão de 

Horn (2016), “um dos pontos, é a ausência de provas, o que não significa que os 

alunos não sejam avaliados de forma continuada em suas atividades”. Outro ponto é 

a participação ativa e participativa dos pais no funcionamento da escola como um 

todo, da gestão ao cuidado com a parte física da escola. Tanto as escolas quanto as 

salas de aula são bem diferentes fisicamente das outras conhecidas por nós. Nas 

escolas de iniciativa Waldorf, no primeiro ciclo, chamado por eles de primeiro setênio, 



não existem salas de aula e a escola é tida como uma extensão da casa daqueles que 

a frequentam. Suas sedes funcionam normalmente em sítios onde a natureza está 

presente por toda parte. A arte é importantíssima dentro da proposta Waldorf que 

permeia o ensino em toda a vida escolar, principalmente na educação infantil. É bom 

ter sempre em mente que a Pedagogia Waldorf é baseada na antroposofia, uma 

filosofia que busca amadurecer a criança de forma equilibrada e completa. E não só 

através do ensino das matérias curriculares tradicionais. 

O chamado primeiro setênio é um período que vai dos 0 aos 7 anos, quando a 

criança está em total desenvolvimento físico e conhecendo o mundo que está inserida. 

Neste primeiro ciclo, a criança está entregue aos seus processos vitais, como andar, 

comer, dormir e crescer. Neste período, uma característica muito evidente é a 

imitação. 

A permeabilidade da criança ao que se acha em seu redor é um fato que todo 
o educador deveria conhecer e levar em conta. A criança absorve 
inconscientemente não só o que existe ao seu redor sob o aspecto físico; o 
clima emotivo que a circunda, o caráter e os sentimentos das pessoas que a 
rodeiam, tudo isso penetra nela (MARINIS, 2015, p.25 apud LANZ, 1990, 
p.41). 

Na educação infantil, as crianças estão diretamente em contato com a natureza 

e em processo de preparação para a aprendizagem. Outras características da 

Pedagogia idealizada por Rudolf Steiner são: 

“a formação em doze anos; o acolhimento de todas as crianças independente 
de cultura, religião, gênero ou dificuldades intelectuais e sociais; a autonomia 
dos professores que deveriam ser além de educadores, os dirigentes e 
administradores, uma vez que a escola não teria fins lucrativos; as famílias 
que tivessem condições financeiras estabilizadas deveriam pagar por uma 
mensalidade” (MARINIS, 2015, p.20).  

A Pedagogia Waldorf vê a primeira infância como a fase mais delicada e 

importante da vida humana. É nos três primeiros anos de vida que o homem adquire 

seus princípios e começa a formar sua personalidade. Conforme Marinis (2015) apud 

Konig (1985, p.11) 

 

Nos primeiros três anos de sua infância, o homem adquire aquelas 
capacidades que lhe dão, aqui na Terra. A possibilidade da existência 
humana. No decorrer do primeiro ano de vida ele aprende a andar, no 
segundo adquire a linguagem e no terceiro vivencia o despertar do pensar. 

É através do brincar, da imitação, das histórias contadas, do contato com a 

natureza entre outras coisas, que a criança vai criando maturidade para ingressar no 

segundo setênio de sua vida. 



Compreende-se que este tema pode contribuir para o conhecimento de novas 

perspectivas de educação, pouco conhecidas por alunos do curso de pedagogia, que 

podem também funcionar no desenvolvimento infantil. 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é uma revisão bibliográfica. O referencial teórico utilizado foi 

LANZ, Rudolf. (1997), SETZER, Valdemar W. (1998), CARLGREN, Frans; 

KLINGBORG (2006) dentre outros. Foram utilizados também alguns documentários, 

vídeos disponíveis na internet de experiências de escolas brasileiras, palestras e 

depoimentos de professores atuantes em Escolas Waldorf. Esse estudo possibilitou a 

reflexão sobre a pedagogia Waldorf, buscando contribuições para uma prática 

doscente diferenciada das demais conhecidas e com o intuito de enriquecer a 

educação infantil.   

 

 

  

 

 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Para corroborar com as hipóteses de pesquisa desenvolvidas neste trabalho, que se 

resumem na importância de se trabalhar a criança primeiramente num contexto 

lúdico e humanizado para um melhor desenvolvimento da educação de base da 

mesma, a valorização das diferenças, o desenvolvimento e a formação de 

indivíduos mais humanos e o trabalho com as três dimensões específicas do ser 



humano de acordo com os setênios das crianças. Vários autores foram estudados 

e todos eles seguem essa mesma linha de pensamento. 

Transcendendo a visão atomística de mundo e de ser humano; buscando 
uma compreensão mais orgânica e complexa do homem e dos fenômenos a 
ele associados; considerando o educando mais do que um ente puramente 
pensante e concebendo-o como uma individualidade que apresenta um corpo 
físico, uma alma e um espírito; apresentando-se didático e 
metodologicamente orientada para a harmonização do pensar/sentir/agir 
desses educandos, destituindo o hiato entre o teórico e o prático, entre corpo, 
emoções/sentimentos e desenvolvimento cognitivo; elegendo a arte e a 
experiência estética como a estratégia primordial da sua educação; 
sustentando uma proposta interdisciplinar não apenas do ponto de vista dos 
seus fundamentos teórico-epistemológicos, mas em sua efetiva organização 
didático-metodológica, a Pedagogia Waldorf tem demonstrado, pois, 
preencher os requisitos e fundamentos de uma educação lúdica, superando 
o reducionismo e a fragmentação típicos da tradição epistemológica moderna 
e, deste modo, apresentando-se consoante com os pressupostos que 
norteiam a proposta educacional voltada para o século XXI. ( ANDRADE E 
SILVA, D. A., 2015, p. 112) 

 

Dessa forma, a Pedagogia Waldorf deseja alcançar o desenvolvimento integral 

das crianças, no entanto, evidencia que devem ser respeitadas as características e 

necessidades de cada fase da vida. Com esse pensamento, acredita que a criança 

deve transpassar em harmonia em cada uma delas. 

De acordo com os autores pesquisados, a Pedagogia Waldorf é hoje um 

modelo de Pedagogia capaz de responder aos desafios educacionais de nosso tempo 

e é considerada uma referência mundial em educação. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do trabalho desenvolvido, é possível perceber que as escolas 

pertencentes à Pedagogia Waldorf nasceram de um encontro de pais, professores e 

pessoas ligadas a antroposofia que acreditam na proposta do desenvolvimento do ser 

humano em todos os seus aspectos. Cada “personagem” tem funções fundamentais 

e relevantes para construção de um futuro melhor para crianças e adolescentes num 

sentido mais amplo de reeducação, buscando uma efetiva integração da família e 

escola. A escola Waldorf na educação infantil, busca um ensino dinâmico preservando 



a infancia e situando a criança no tempo e espaço, respeitando sempre suas fases de 

desenvolvimento, passando pelo pensar, pelo sentir e pelo querer. 

Desta forma, depois de muito se pensar em um novo modelo de educação para 

nossas crianças, imagino que conhecer outras correntes pedagógicas é sempre 

importante para o melhor desempenho do trabalho doscente e envolvimento das 

crianças. “ Em realidade, na escola não devemos aprender para saber, mas devemos 

aprender para sempre podermos aprender com a vida” ( Rudolf Steiner). 
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